
 

Atividade de história 9º Ano – Analise de música 

 

João Cândido, líder da Revolta da Chibata, foi apelidado pelos jornalistas de Almirante Negro. Em sua 

homenagem, João Bosco e Aldir Blanc compuseram, na década de 1970, a canção O mestre-sala dos mares. 

 

Leia a letra da canção, ouça a musica nos sites: https://www.youtube.com/watch?v=B-jb3Hlaj9s 
                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=RW3TRbjCvwQ 

 

O mestre-sala dos mares 
 

Há muito tempo nas águas da Guanabara 

O dragão no mar reapareceu 

Na figura de um bravo feiticeiro 

A quem a história não esqueceu 

Conhecido como navegante negro 

Tinha a dignidade de um mestre-sala 

E ao acenar pelo mar na alegria das regatas 

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por batalhões de mulatas 

Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas 

Inundando o coração do pessoal do porão 

Que a exemplo do feiticeiro gritava então 

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias 

Glória à farofa, à cachaça, às baleias 

Glórias a todas as lutas inglórias 

Que através da nossa história 

Não esquecemos jamais 

Salve o navegante negro 

Que tem por monumento 

As pedras pisadas do cais 

 
BOSCO, João; BLANC, Aldir. O mestre-sala dos mares.  
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Analise da música 
 

1) Escreva no caderno os versos da canção que se referem ao castigo da chibata. 

 

2) A letra da música descreve João Cândido de maneira positiva ou negativa? Justifique sua resposta citando 

as palavras usadas pelos compositores para qualifica-lo 

 

3) O mestre-sala das escolas de samba é aquele que dirige, que “puxa” a apresentação da escola. Por que 

João Cândido é chamado de “mestre-sala dos mares” no título da canção? 

 

4) Pesquise o significado da palavra “inglório” e explique o que os compositores da canção quiseram dizer 

no trecho “Glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história, não esquecemos jamais”. Como 

esse significado está relacionado a canção? 
 


