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Resenha para o 1º Número da Revista Afro B (6 de 6) 

A Revolta da Chibata 

 

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “A Revolta da Chibata” do jornalista Edmar Morel. A Revista Afro B, 

do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 

números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e 

teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os 

grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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Nesta edição revista e ampliada com dois novos capítulos e prefaciada por Evaristo de Morais 

Filho, criminalista que defendeu João Cândido (1880-1969), o jornalista Edmar Morel realiza 

um retrato objetivo da Revolta da Chibata liderada pelo “Almirante Negro”. A revolta estourou 

em 22 novembro de 1910, em razão do castigo de 250 chibatadas sofrido por outro marinheiro. 

João Cândido e seus companheiros amotinados (quase todos negros, pobres e “mulatos”) exigiam 

melhores condições de trabalho e o fim dos castigos corporais. Assumiram o controle dos mais 

importantes navios da Marinha de Guerra. O levante durou seis dias, quando os marinheiros – 



 

após negociação com o Congresso –, devolveram os navios, entregaram as armas e 

transformaram suas reivindicações em uma solicitação formal entregue ao governo federal. 

Insistiam no fim dos maus-tratos e exigiam que os envolvidos no motim fossem anistiados. 

Anistia foi concedida mas durou 2 dias! Foi cassada pelo governo do Presidente Hermes da 

Fonseca. Traídos, dezenas de ex-revoltosos foram expulsos da Marinha. Em razão de uma nova 

revolta ocorrida em dezembro do mesmo ano, os amotinados terminaram presos, inclusive João 

Cândido, que não participara desse último levante. Sobrevivente do massacre ocorrido numa 

solitária do quartel da ilha das Cobras, João Cândido permaneceu dois meses internado no 

Hospital dos Alienados. Voltou ao presídio onde ficou até 1912. Morreu pobre no Rio de Janeiro 

aos 89 anos. Foi anistiado postumamente, em 2008, através da Lei Federal nº 11.756 que 

reconheceu e restaurou os direitos de anistia concedidos a João Cândido e aos seus 

companheiros.  
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