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Orquestrada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e alguns membros 
das elites brancas liberais, a Revolta dos Búzios teve seu estopim no dia 12 de agosto 
de 1798. Salvador amanheceu com 12 boletins afixados em locais públicos e de grande 
circulação de pessoas, convocando o Povo à revolução! As armas não chegaram a ser 
disparadas, os canhões não fizeram tremer os muros da cidade da Bahia, mas os planos, 
esses sim, fizeram tremer as autoridades coloniais que não tardaram a perseguir e reprimir 
a conspiração. O livro mostra através de ficção inspirada em fatos históricos, como teriam 
sido os acontecimentos em torno da Conjuração Baiana.

LUÍS PIMENTEL é jornalista, escritor e compositor. Trabalhou em diversas redações de 
jornais e revistas, foi autor-roteirista de programas de humor para a TV e tem muitos livros 
publicados, entre romances, contos, poesia, infantojuvenis, teatro e sobre personagens 

ou aspectos da música brasileira. Por sua obra literária recebeu prêmios nacionais como o Literatura Para Todos, do MEC, 
Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura, Prêmio Cidade de Belo Horizonte  de Dramaturgia e o 200 Anos de 
Independência, para este Esconjuro!. Pela Editora Pallas publicou a trilogia Neguinho aí, Neguinho do Rio e Neguinho 
brasileiro. Nasceu em 1953, no sertão da Bahia, e desde 1975 mora no Rio de Janeiro.

DANIEL VIANA nasceu em Salvador, em 1982. Crescido e criado no Rio de Janeiro, hoje reside em São Paulo. Designer 
de formação e apaixonado pelas artes visuais, sempre teve fascínio pelo livro como veículo de uma mensagem e suporte 
de uma história. Já fez de tudo um pouco na produção de livros, com destaque para capas e projetos gráficos. Sempre 
querendo ampliar seus caminhos criativos, Esconjuro! é seu livro de estreia como ilustrador.


