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O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir as representações 

inscritas na cobertura realizada sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910 divulgadas nas 
páginas do jornal O Paiz, “periódico de grande circulação no inicio do século XX1” e 
publicado na cidade do Rio de Janeiro. A escolha do referido jornal como fonte de pesquisa 
e da cobertura dessa revolta específica ocorreu por alguns motivos: (1) pelo fato do jornal 
ter dado uma ampla cobertura a um acontecimento que nos leva a várias situações de 
síntese da Primeira República e (2) porque a Revolta dos Marinheiros de 1910, também 
conhecida como Revolta da Chibata2, é uma das principais revoltas militares do início da 
nossa República e teve uma capacidade ímpar de condensar os dilemas e conflitos do 
período. A importância se dá por ela ter envolvido o papel das elites políticas, a relação 
entre a ordem republicana e os problemas sociais, os aspectos políticos e militares do 
período e os problemas de recrutamento e tecnologia da Armada Brasileira da época. A 
cobertura dessa revolta pode ser tratada como um “acontecimento-síntese”, um daqueles 
eventos que fazem cruzar quase todos os conflitos e quase todos os dilemas de um período.  

Nosso tempo cronológico remete-nos aos estudos e análises do jornal ao longo do 
ano de 1910, com a deflagração da Revolta3. Voltando alguns anos antecedentes à Revolta, 
é possível problematizar ainda mais a questão da Marinha através das notícias divulgadas 
no Paiz, pois se obtém um padrão dos anos que antecederam a Revolta até o seu desfecho. 
Assim, foi preciso levantar o histórico do período através de bibliografia auxiliar e então 
confrontá-la com o processo de análise das manchetes do jornal, evidenciando a 
importância da imprensa na construção desses eventos. É importante atentar também ao 
fato de que, apesar do alto índice de analfabetismo no Brasil da Primeira República, os 
jornais funcionavam como o principal espaço e instrumento de divulgação das ideias da 
época4 e, a partir da nossa análise, a imprensa não deixa de ser uma fonte importante para 
compreendemos os atos de construção das imagens dos principais eventos históricos que 
envolveram este período. A partir de tais conceitos, dividiu-se a pesquisa 
metodologicamente em três momentos principais: uma revisão bibliográfica sobre a 
importância da imprensa para evidenciar fatos históricos, uma análise dos antecedentes que 
levaram à Revolta dos Marinheiros de 1910 e, por último, análise e levantamento das 
categorias utilizadas pelo jornal O Paiz para caracterizar a cobertura deste evento. 
                                                 
1  EDMUNDO, L. O Paiz nos primeiros anos do século. In: O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1938.  
2  MOREL, E. A revolta da chibata. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 
3  Na noite de 22 de novembro de 1910, um grupo de marinheiros dominou os principais navios da 
Marinha que estavam ancorados nos portos do Rio de Janeiro, com isso ameaçando a segurança da cidade. 
Os marujos estavam cansados das más condições de trabalho, baixos salários, falta de especialização técnica 
para o desempenho de suas funções e do regime de escravidão na Força Naval, configurado pelo uso do 
açoite. Assim, por esses motivos, exigia-se uma mudança drástica no regime de opressão e escravidão ainda 
vivo na Marinha Brasileira. Os aspectos militares e políticos dessa rebelião fazem-na sumamente interessante 
para ser conhecida pelas novas gerações e dão um quadro vivo do ambiente reinante na Primeira República. 
4  GARAMBONE, S. A Primeira Guerra Mundial e a Imprensa Brasileira. Rio de Janeiro: Mauad, 
2003.  



O cenário escolhido é a capital do país: o Rio de Janeiro. Essa cidade não passou 
por mudanças sociais de relevo com a proclamação da República, segundo Carvalho5; 
ainda de acordo com o autor, havia uma minoria alfabetizada que comandava o cenário 
político, pois mesmo com início do governo republicano a participação política popular 
ainda era muito precária. Nas palavras do pesquisador, a maioria dos brasileiros era 
analfabeta, entre esses incluíam-se muitos dos grandes proprietários rurais e, nas cidades, 
muitos dos votantes que eram funcionários públicos controlados pelo governo6. Enfim, a 
situação dos cidadãos votantes do país não era exatamente aquela na qual se exerce a 
cidadania, pois eles não tinham noção do que era um governo representativo de fato e nem 
sabiam muito precisamente o significado de escolher seu representante político. Era 
importante a consolidação republicana, pois isso implicava em esforço de criação de um 
consenso entre vários grupos sociais.  

Apesar do Estado não ter construído sólidos mecanismos de participação política 
para os pobres, ainda assim outro componente da cidadania estava em processo avançado 
de estabelecimento: a capacidade do Estado de alcançar indivíduos e grupos com suas 
instituições e políticas. Esse instrumento proclamado pelo Estado, segundo Carvalho, teve 
seu maior poder de atração no fato de fornecer a esses grupos o caráter ilusório de 
igualdade entre todos os indivíduos. Na passagem de um Estado escravista, no qual os 
agentes político-institucionais eram apenas os proprietários de escravos e os seus aliados, a 
um Estado burguês moderno, em que todo indivíduo nascido no território nacional era 
declarado cidadão, seria previsível que implantassem mecanismos de limitação da 
participação política efetiva. Isso em decorrência de que qualquer extensão eventual da 
participação política provocaria não apenas incômodos operacionais ou cisões no seio das 
classes dominantes, mas também o perigo da subversão por via institucional da ordem 
social vigente. Em consonância com a situação encontrada entre o final do século XIX e o 
início do XX, outro fator importante apontado por Carvalho são as revoltas militares. 
Como exemplo pode-se citar a Revolta da Armada que consistiu na indignação militar 
perante o governo constituído, e embora tenha sido de natureza estritamente militar e 
política, acabou mostrando algumas fragilidades da República. Também pode-se colocar 
como exemplo as revoltas de caráter social lideradas pelas praças, ocorridas na Marinha, e 
mais especificamente a Revolta dos Marinheiros de Esquadra no ano de 1910, objeto de 
estudo no presente trabalho. 

Agora, faz-se necessário apontar a relevância da fonte utilizada para nossa análise. 
Afinal, a imprensa do Rio de Janeiro tornou-se um elemento de ampla importância na 
divulgação sobre os movimentos sociais, as transformações da cidade e as contradições do 
governo republicano. Para o desenvolvimento deste trabalho, tomam-se como base as 
perspectivas metodológicas de Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado (1974) 7, pois 
as autoras abordam a importância da imprensa como objeto de investigação e ao mesmo 
tempo levantam uma crítica aos estudos históricos no Brasil que tem diminuído essa 
importância, utilizando-se da imprensa apenas como fonte confirmadora de análises 
apoiadas em outros tipos de documentações. A análise se fundamenta nos procedimentos 
elencados na obra Fontes Impressas, particularmente no capítulo intitulado “História dos, 
nos e por meio dos periódicos”, de Tânia Regina de Luca8. A escolha de um único jornal 

                                                 
5  CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: O Longo Caminho. 3 ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002. 
6  Idem, op. cit. 
7  CAPELATO, M. H.; PRADO, M. L. O bravo matutino: Imprensa e Ideologia no jornal O Estado 
de São Paulo. Ed. Alfa-Ômega, 1980. 
8  DE LUCA, T. R. Fontes Impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C. 
B.(Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 



como fonte de estudo justifica-se pela compreensão de que a imprensa foi e é um 
instrumento de intervenção na vida social, negando aquelas afirmativas que a colocam 
como mero veículo de informação, um transmissor imparcial e neutro dos 
acontecimentos9. Os jornais do período no qual a revolta se sucedeu dão acesso à 
contradições e ambivalências no interior de um único posicionamento e, assim, a presente 
monografia escolheu um único jornal que possui uma espécie de pluralidade. Além disso, 
cada periódico, longe de indicar uma postura única, dá acesso a um leque de ideias 
políticas no interior do conjunto formado pelas posições políticas possíveis, o que é outra 
forma de pluralidade. Os veículos formadores de opinião pública no início do século no 
Brasil não eram muitos, apenas os jornais e as revistas retratavam, noticiavam e 
influenciavam a sociedade na virada do século, diferentemente da sociedade midiática de 
agora. O cidadão das grandes cidades lia o mundo incapacitado tecnologicamente de vê-lo, 
ouvi-lo ou mesmo de conectar-se a ele. Segundo Garamboni10, os jornais do início do 
século XX que ele pesquisou estavam interagindo através dos conteúdos de suas 
reportagens, mostrando a concepção do passado por meio dos agentes sociais do período e 
seus acontecimentos históricos, com isso o autor deixa clara a importância dos periódicos 
em sua totalidade, enquanto agentes de uma visão formadora de opinião. 

                                                

Nesse sentido, atentamos para a importância dos discursos veiculados na imprensa 
como construtores e divulgadores de ideias e opiniões. A pesquisadora Eni Orlandi11, por 
exemplo, assinalou o papel do discurso como elemento inegável na constituição de 
consciências coletivas. Para ela, os discursos carregam signos com variadas ideologias, 
uma assimetria limitada de ideias que direcionam o leitor às opiniões muitas vezes pré-
concebidas, de tal modo que um texto pode conter muitos significados. Afinal, cada leitura 
se constitui numa interpretação de tal forma que os jornais desse período utilizavam-se de 
discursos para construir sua visão, a qual eles tinham sobre determinado movimento. De 
certo modo, a análise do periódico é uma interpretação pessoal por parte do pesquisador 
com relação à percepção que ele tem dos dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda 
leitura se constitui numa interpretação dialógica. No caso da leitura d'O Paiz, podemos 
analisar como esses discursos jornalísticos interpretavam ou retrabalhavam a representação 
da Revolta da Chibata diante do contexto político-social da época. Aliado a tudo isso ainda 
temos outras questões: a financeira, os anúncios, investidores e o mercado; essas questões 
de capitalismo, segundo Sodré12, influenciam muito no discurso do jornal. O autor retrata 
em sua obra o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, considerando o sistema 
econômico e a imprensa como intimamente ligados. 

Na ideia de representação, elencamos os estudos de Roger Chartier, pois o mesmo  
faz uma análise no sentido de buscar aspectos que se encaixam no que o autor denomina de 
representações coletivas ou símbolos que: 
 

[...] fornecem uma organização conceitual ao mundo social ou natural 
construindo assim uma realidade apreendida e comunicada [...], pois define a 
função simbólica (dita de simbolização ou de representação) como função 
mediadora que informa as diferentes modalidades de apreensão do real, quer 
opere por meio dos signos linguísticos, das figuras mitológicas e da religião, ou 
de conhecimentos científico. A tradição do idealismo crítico designa assim por 
‘forma simbólica’ todas as categorias e todos os processos que constroem ‘o 

 
9  CAPELATO; PRADO, 1980 
10 GARAMBONE, S. A Primeira Guerra Mundial e a Imprensa Brasileira. Rio de Janeiro: Mauad, 
2003.  
11  ORLANDI, E. Analise do Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Ed. Pontes, 2005.  
12  SODRÉ, N. W. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Mauad, 1994. 



mundo como representação13. 
 

Nesse contexto, os jornais tentam trabalhar com a construção do real, dependendo 
do que se quer representar. Em nosso trabalho, procuramos analisar quais são as 
construções simbólicas elaboradas no discurso do jornal O Paiz sobre a Revolta dos 
marinheiros. Essas construções abordam os personagens envolvidos no evento dentro de 
um contexto político e social; levantam a percepção de sociedade nesse tempo histórico; 
trazem o envolvimento dos atores sociais; abordam quem são os revoltosos e quais eram 
suas motivações políticas. 

Como caminho para identificar a construção dessas representações, utilizo a 
proposta de Koselleck14, que consiste em trabalhar a teoria semântica dos pares de 
contraconceitos assimétricos como método de análise e interpretação das ideias, categorias 
e modos de ver da realidade. Reinhart Koselleck elabora um estudo histórico e teórico de 
formações conceituais que foram usadas por grupos de pessoas como forma de 
identificação mútua, portanto de exclusão dos outros. Para Koselleck, o uso desse tipo de 
conceito é uma forma de ação política; essas formações geralmente ocorrem na forma de 
"pares de contraconceitos assimétricos". Cada par é composto por um conceito positivo e 
um negativo, sendo este definido em mera oposição ao elemento positivo. Em nossa 
investigação, percebemos que existem alguns pares de conceitos assimétricos na 
abordagem jornalística realizada pelo jornal O Paiz que ajudarão a identificar quais os 
elementos ou categorias que formarão as representações dessa Revolta. No processo da 
pesquisa, é possível também enxergar através da análise como esses pares de conceitos 
assimétricos são utilizados pelo periódico de maneira categórica.  

De acordo com as reportagens analisadas, durante a semana que ocorre o 
evento15, há uma mudança progressiva nos conceitos utilizados pelo periódico para 
explicar ou fazer referência ao movimento e aos personagens nele envolvidos. A revolta em 
si, à medida que ganha forças, ganha também as primeiras páginas do periódico, com a 
frase “A REVOLTA DOS MARINHEIROS” em destaque com letras garrafais em todas as 
edições da semana em que os amotinados estiveram abordo dos navios, apontando os 
canhões para a cidade. Na medida em que se desenvolve a cobertura do evento, surge uma 
mudança de perspectiva sobre os marinheiros e sobre a Revolta, isso gera representações 
diferentes sobre ela em diferentes momentos da cobertura ou do discurso produzido pelo 
jornal. Nas primeiras edições16, os marinheiros são tratados como simples revoltosos, usa-
se o termo pejorativo “Marinhagem” e eles são associados à desordem, além disso, são 
recorrentes os conceitos “Revoltosos” ou “Revoltados” e os seus atos recebem os termos 
“Revolta” ou “Insubordinação”. Todas essas categorias são tratadas como conceitos em 
oposição às palavras publicadas nas matérias editadas no meio da semana, nas quais 
aparecem as reivindicações desses marinheiros e a verdade sobre os fatos de como esses 
marinheiros eram tratados a bordo de seus navios. Um exemplo claro desse movimento de 
mudança é o jornal O Paiz do dia 25 de novembro de 1910, pois a palavra usada em 
oposição ao termo “Revoltosos” é “Reclamantes”, na matéria intitulada “Difícil 
Problema17”, em que aparecem as causas que levaram os marinheiros a apontar os canhões 
dos navios mais poderosos da Marinha para a cidade do Rio de Janeiro. As representações 

                                                 
13  CHARTIER, R.  A História Cultural: Entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1990, p. 19. 
14  KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto/Editora PUC-Rio, 2006. 
15  Os jornais analisados foram O Paiz da semana da Revolta dos 
Marinheiros, do dia 23 ao dia 28 de novembro de 1910. 
16 O Paiz, 23 de novembro de 1910. 
17 O Paiz, 25 de novembro de 1910. 



que identificamos sobre a revolta nos levam a conclusão de que inicialmente ela foi 
representada como um movimento violento contra valores republicanos e, na medida em 
que o jornal foi tendo um contato maior com a realidade que se passava a bordo do navio, 
houve uma mudança sensível do olhar sobre essa revolta. O jornal já passava a reconhecer 
as reclamações dos marinheiros com certa legitimidade. O Paiz tem sua origem 
caminhando junto com os membros dos primeiros partidos republicanos, o mesmo tinha 
uma tradição republicana e apesar de todas as influências que sofreu durante os anos, 
muitos dos seus antigos redatores defendiam essa tradição. Tanto que, nas edições dos dias 
24 e 2518, o jornal usa o termo “Governo” separado do termo“ República”. O tratamento 
dado aos marinheiros num segundo momento mudou, era considerado um ato bárbaro que 
ia contra a “Lei da Civilização”19, percebiam-se traços da escravidão e outras práticas 
oriundas do Antigo Regime que eram mantidas pela Marinha sem o conhecimento da 
população. Quando essas causas vieram à tona através dos radiogramas enviados dos 
navios e pelos relatos do deputado José Carlos de Carvalho, que esteve a bordo dos navios 
amotinados, o jornal condenou o tratamento que era dado a esses marinheiros e combateu 
os traços escravistas, pois estes eram considerados resquícios de um modelo político 
retrógrado. A votação a favor da anistia dos marinheiros foi defendida pelo periódico em 
todas as edições, seja pelo medo de um possível bombardeio à capital, ou por respeito aos 
marinheiros, pois era reconhecido que os mesmos detinham uma excelente técnica na 
condução dos navios e grande capacidade de liderança e disciplina. É importante salientar 
que as ações dos marinheiros continuaram a ser condenadas pelo periódico, pois o título 
principal, “Revolta”, não mudou, e a preocupação com a imagem da nação era constante. 
Em suas edições, O Paiz aborda o governo como defensor da República e da Nação, tendo 
portanto a obrigação de defendê-la a qualquer custo. Na edição do dia 2420, o periódico 
coloca que o governo não pode sob tal pressão satisfazer as aspirações dos marinheiros por 
mais justas que elas fossem, eles deveriam primeiro arrepender-se dos seus atos. Assim, 
por mais que as motivações contra os abusos militares já sejam reconhecidas pelo jornal, 
ele condena qualquer ato de violência, seja por parte dos marinheiros, seja por parte do 
governo. 

Assim, conclui-se que o jornal se manteve fiel a uma postura política republicana, 
pois o mesmo faz uma comparação do movimento através desta ótica e traz nas 
reivindicações desses marinheiros os valores republicanos. Além disso, ele é um dos 
agentes que busca a criação de um consenso entre os grupos sociais, por isso sua mudança 
de postura ao longo da semana do evento. Há também a questão de que a revolta deveria 
ser ainda condenada nas suas últimas edições, e também observa-se o retorno do termo 
“Revoltosos” logo após a anistia ter sido concedida, pois o modo violento como se deu 
esse episódio vai contra os valores republicanos. O periódico, no final, reconhecerá as 
reivindicações sociais desse grupo, pois admite muitos desses direitos como valores que a 
própria República defende para os seus cidadãos, mesmo que esse grupo de marinheiros 
não tivesse todos os direitos de fato que o modelo de cidadão defendido por esse jornal 
republicano possuía. Assim, as representações mostram que, da mesma maneira que a 
revolta em si não é um ato republicano, as condições às quais os marinheiros eram 
submetidos dentro dos navios também não eram defendidas pela república.  
 

                                                 
18 Edições d'O Paiz dos dias 24 e 25 de novembro de 1910. 
19 Idem. 
20 O Paiz, 24 de novembro de 1910. 


