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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações e as políticas do Estado voltadas para 

o pescador, especificamente nas três primeiras décadas do século XX, com ênfase no processo 

que ficou conhecido como a missão do cruzador José Bonifácio. A Marinha de Guerra, entre 

os anos de 1919 e 1923, organizou uma campanha que percorreu a costa brasileira, do extremo 

norte ao sul do país, tendo como alvo de suas ações os pescadores. A campanha, ficou conhecida 

como a missão do cruzador José Bonifácio. Os objetivos declarados dessa campanha, a 

princípio, eram a realização de estudos científicos no litoral, nas águas brasileiras, o saneamento 

do litoral, a organização dos pescadores em colônias, a conversão deles em reserva militar da 

Armada Nacional e a nacionalização da pesca. À frente dessa campanha estava o capitão de 

fragata Frederico Villar, oficial da Marinha que desde de 1909 estava envolvido com ações 

ligadas à atividade da pesca, como viagens à Europa para estudar as indústrias da pesca nos 

países daquele continente, bem como na elaboração de relatórios sobre como organizar a pesca 

no Brasil. Desde o século XIX que o poder público busca organizar a atividade da pesca no 

país, mas buscamos concentrar nossas análises entre os anos de 1900 a 1930, por ser um período 

no qual discutiu-se bastante sobre o desenvolvimento da pesca por meio de projetos, leis e 

decretos que procuravam estabelecer uma regularidade para a pesca, bem como, pela influência 

da Primeira Guerra Mundial na organização do projeto da campanha. A missão foi o ponto 

máximo de uma mudança administrativa em que a competência dos assuntos da pesca havia 

passado do Ministério da Agricultura para o da Marinha, em 1920, bem como das 

transformações dirigidas pelo Estado sobre a atividade da pesca. A partir da análise dos 

relatórios ministeriais da Marinha e da Agricultura, de periódicos, da legislação, de textos 

produzidos pelo oficial comandante Frederico Villar, procuramos identificar as motivações que 

levaram a Marinha de Guerra a organizar essa campanha, os sujeitos envolvidos, assim como 

os problemas, os conflitos e as resistências ao programa da missão. Alguns locais foram 

privilegiados em nossas análises, o Pará e o Rio de Janeiro. A escolha desses locais se fez 

necessário levando em consideração a maneira como a obra de Frederico Villar sobre a missão, 

publicada no ano de 1945, tratou o evento. Villar abordou pouco os aspectos da viagem em si. 

Ele restringiu-se a comentar sua atuação e a da comissão no extremo norte, nos estados do 

Amazonas e o Pará, e apresentou o evento como uma ação positiva. Mas o que percebemos foi 

que aconteceram embates e tensões contra a missão do José Bonifácio. No Rio de Janeiro, ele 

destacou alguns fatos como o “caso dos poveiros”, pescadores portugueses, e uma confusão 

envolvendo o cronista Paulo Barreto, conhecido como João do Rio. Os dois eventos ocorreram 

com base nas ações da missão e do governo na época em nome da lei de nacionalização da 

pesca, ou seja, a ideia de que o governo estava perseguindo pescadores portugueses 

fundamentada naquela lei. Nesses dois locais a campanha foi associada ao antilusitanismo, que 

Villar negou em um de seus textos, afirmando que tudo o que havia feito estava de acordo com 

a lei. Nesse sentido, vamos analisar uma primeira parte da viagem do cruzador José Bonifácio, 

quando o navio partiu do Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1919 e retornou ao Rio no dia 

3 de julho de 1920.  

 

Palavras-chave: História da Pesca; Pescador; Marinha; Espaço; Nação. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims at analyzing the actions and policies of the State aimed at the fisherman, 

specifically in the first half of the twentieth century, with emphasis on the process that became 

known as the mission of José Bonifácio cruiser. The Navy, between 1919 and 1923, organized 

a campaign that crossed the Brazilian coast, from the extreme north to the south of the country, 

with the aim of its actions being the fishermen. The campaign became known as the mission of 

Jose Bonifacio cruiser. The declared objectives of this campaign, in the beginning, were 

scientific studies on the coast, in Brazilian waters, coastal sanitation, the organization of 

fishermen in colonies, the conversion of them into National Navy military reserve and the 

nationalization of fishing. At the head of this campaign was the frigate captain Frederico Villar, 

an officer of the Navy who, since 1909, had been involved in fishing activities, such as trips to 

Europe to study fishing industries on that continent countries, as well as in the preparation of 

reports on how to organize fishing in Brazil. Since the 19th century, public authorities have 

sought to organize fishing activities in the country, but we have focused our analysis between 

the years 1900 and 1930, as a period in which there was much discussion about the development 

of fishing through projects, laws and decrees that sought to establish a regularity for fishing, as 

well as the influence of the First World War in organizing the campaign project. The mission 

was the culmination of an administrative change in which the competence of fisheries affairs 

had shifted from the Ministry of Agriculture to that of the Navy in 1920, as well as the state-

directed transformations of fishing activity. From the analysis of the ministerial reports of the 

Navy and Agriculture, of periodicals, of legislation, of texts produced by the commanding 

officer Frederico Villar, we sought to identify the motivations that led the Navy to organize this 

campaign, the subjects involved, as well as the problems, conflicts and resistance to the mission 

program. Some places were privileged in our analyzes, Pará and Rio de Janeiro states. The 

choice of these places was made necessary by the way Frederico Villar's work on the mission, 

published in 1945, dealt with the event. Villar dealt little with the aspects of the journey itself. 

He declined to comment on his performance and that of the commission in the extreme northern, 

in the states of Amazonas and Pará, and presented the event as a positive action. But what we 

realized was that there were clashes and tensions against the mission of José Bonifácio. In Rio 

de Janeiro, he highlighted some facts such as the “case of the poveiros”, Portuguese fishermen, 

and a confusion involving the chronicler Paulo Barreto, known as João do Rio. Both events 

occurred based on the mission and government actions at the time in the name of nationalization 

law of fishing, in other words, the idea that the government was chasing Portuguese fishermen 

based on that law. In these two places the campaign was associated with anti-lusitanism, which 

Villar denied in one of his writings, stating that everything he had done was in accordance with 

the law. In this sense, we will analyze a first part of the voyage of José Bonifácio cruiser, when 

the ship left Rio de Janeiro on October 13, 1919 and returned to Rio on July 3, 1920. 

 

Keywords: History of Fisheries; Fisherman; Navy; Space; Nation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era dia 23 de março de 2012 quando recebi um e-mail sobre um processo seletivo para 

concorrer a uma vaga de bolsista de iniciação científica voluntário para o projeto “De rochedo 

a arquipélago: a emergência do Arquipélago de São Pedro e São Paulo na história da pesquisa 

científica brasileira”, coordenado pelo professor Raimundo Arrais. Localizado entre o Brasil e 

o continente africano, praticamente no meio do oceano Atlântico equatorial, o Arquipélago se 

constitui de um conjunto de rochas e está cerca de 1.010 km (510 milhas náuticas) do porto da 

cidade do Natal, Rio Grande do Norte, e aproximadamente 1.824 km de Guiné-Bissau. Nessas 

rochas, até a intervenção do governo brasileiro, os únicos habitantes eram os atobás, as 

viuvinhas, os caranguejos e outras espécies que só podem ser encontradas lá, como a espécie 

de peixe conhecida cientificamente por Stegastes Sanctipaul.2  

O projeto investigava o período de ausência e da emergência do interesse do Brasil no 

Arquipélago, com relação à pesquisa científica e da sua afirmação enquanto país soberano sobre 

aquele conjunto de rochas.3 Esse era o principal objetivo do projeto do Arquipélago do qual eu 

faria parte. Fui informado que na manhã do dia 27 de março seria realizada uma entrevista com 

os candidatos à vaga e no dia seguinte sairia o resultado. Recebi a mensagem com o resultado 

da seleção, o qual informava que eu havia sido selecionado, entre os outros dois candidatos, 

para fazer parte daquele projeto e integrar o grupo de pesquisa “Os Espaços na Modernidade”. 

Foi a partir do projeto do Arquipélago de São Pedro e São Paulo que comecei a mergulhar, aos 

poucos, no mundo da pesquisa, dos documentos e da história.  

Uma parte da documentação usada neste trabalho foi conseguida a partir das pesquisas 

realizadas para o projeto do Arquipélago. Entre os documentos analisados estavam os relatórios 

ministeriais da Agricultura e da Marinha, primeiro corpo documental com que tive contato 

enquanto aluno do curso de História e de iniciação científica. Fazia parte de nossa operação, 

minha e dos outros bolsistas, a leitura do documento e a seleção de informações que poderiam 

auxiliar no projeto. Eu não sabia, a princípio, que tais informações serviriam para o momento 

da escrita do presente trabalho. 

                                                           
2 BRASIL. Arquipélago São Pedro e São Paulo: o Brasil no meio do atlântico / Marinha do Brasil; 

organizadores Fábio Hissa Vieira Hazin [et al.]; colaboração Raimundo Arrais; fotografias Danielle de Lima 

Viana. [et al.]. -Recife: Vedas Edições, 2015. p. 66-67. 
3 A partir da instalação da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) , em 1998, 

aquele espaço passou a ser ocupado sistematicamente por quatro pesquisadores, que se revezavam a cada quinze 

dias, com o apoio da Marinha brasileira, que mantém nas proximidades do local uma embarcação. A presença do 

Estado brasileiro naquele lugar garante ao Brasil mais 200 milhas de mar sob seu controle, que inclui zonas de 

pesca e de outros recursos marinhos. Ver mais: ARRAIS, Raimundo P. A. O nascimento de um arquipélago: São 

Pedro e São Paulo e a presença do Estado brasileiro no Oceano Atlântico. Revista Porto, n. 02, 2012. p. 44-69. 
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Os relatórios ministeriais foram todos consultados digitalmente pelo portal Center for 

Research Libraries, um consórcio internacional de universidades, faculdades e bibliotecas 

independentes de pesquisa, fundada em 1949 e sediada em Chicago, Illinois. O centro, desde o 

início de sua fundação, atua apoiando a pesquisa e o ensino, disponibilizando para os estudiosos 

um amplo e variado conjunto de fontes de diferentes regiões do mundo. Nesse portal também 

podem ser encontrados outros tipos de documentos brasileiros, além dos relatórios ministeriais, 

como os relatórios de presidente de província e os de governadores dos estados. Esses Brazilian 

Government Documents são mensagens publicadas anualmente por autoridades políticas, que 

relatam suas atividades a uma instância superior. Entre os dados coletados e analisados para o 

projeto do Arquipélago estavam aqueles referentes à pesca e uma ou outra informação sobre os 

pescadores, que serviram de base para os primeiros rascunhos desse trabalho, na fase de 

construção do plano de pesquisa para a seleção do mestrado. 

Em 2015, quando cursei a disciplina História Marítima e já pensava em um possível 

tema para o mestrado, meu interesse sobre as relações dos homens com o mar aumentou 

vertiginosamente. Parte disso eu devo à leitura do texto de Herman Melville, Moby Dick, uma 

das obras utilizadas na disciplina. Em muitos aspectos a história daquela imensa baleia branca 

mudou minha maneira de ver o mundo. O enredo envolvente e a trama cativante do aspirante a 

baleeiro Ismael, do “selvagem” Quiqueg, experiente na caça de baleias, habilidoso no trato com 

o arpão e pertencente a outra cultura, e do capitão Acab, na sua busca incessante de vingança 

contra aquela baleia, que lhe arrancara uma de suas pernas noutras pescarias, me fizeram mais 

sensível às relações sociais entre os homens, bem como entre esses e a natureza.  Foi nessa fase 

de aprofundamentos nos temas marítimos que entrei em contato com o livro intitulado A missão 

do Cruzador auxiliar José Bonifácio, de autoria do capitão de mar e guerra Frederico Villar, 

que também havia sido o comandante da expedição nos anos de 1920.  

Publicada no ano de 1945, a obra de Frederico Villar também foi objeto de análise para 

o projeto do Arquipélago. Naquele momento estávamos pesquisando sobre possíveis viagens e 

expedições científicas que pudessem ter passado próximo ou realizado algum tipo de 

intervenção naquele lugar inóspito. Após a leitura do livro, percebi que o ASPSP não fazia parte 

da rota do cruzador José Bonifácio.4 No final das contas, a obra de Villar não fornecia dados 

interessantes para os fins do projeto, mas despertava interesse pelo seu conteúdo.  

                                                           
4 Navio de combate, de tamanho médio, grande velocidade, proteção moderada, grande raio de ação, boa 

mobilidade, e armamento e calibre médio e tiro rápido, destinado a efetuar explorações, coberturas, escoltas de 

comboios (contra-ataques de superfície), guerra de corso, bombardeiros de costa, etc. Ver: FERREIRA, Aurélio 

Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
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A viagem descrita por Frederico Villar era de outra natureza. Ela tinha como base as 

memorias do autor. O livro foi estruturado a partir se uma seleção de fatos e eventos em torno 

da viagem do cruzador José Bonifácio e de outros que tinham relação com pescadores em 

momentos distintos da história do Brasil, os quais foram reunidos e reduzidos sob a designação 

de A missão do cruzador José Bonifácio. Essa missão, de acordo com a obra do capitão de mar 

e guerra Villar, foi uma intervenção que viabilizou principalmente a fundação das colônias de 

pescadores entre os anos de 1919 e 1924 e a “obra mais genuinamente republicana realizada 

pela República”. Em várias passagens do livro os tempos dos eventos se confundem, não fica 

totalmente claro se ele está se referindo ao tempo de execução da missão ou ao período de 

publicação do livro. 

   A trama construída por Villar revela uma perspectiva sobre a figura do pescador 

brasileiro. Villar apresentou por meio do seu texto uma imagem da realidade dos pescadores, 

uma realidade de pobreza, de miséria e de exploração. O pescador, nas palavras de Villar, como 

homem, como cidadão, como marinheiro e como industrial, “só poderá ser útil ao Brasil, 

enriquecê-lo e defendê-lo, se for realmente um “Homem”. Esse homem com “H” representava 

o modelo de indivíduo que os pescadores tinham que seguir, segundo Villar. Esse homem tinha 

que deixar de ser analfabeto e doente, pois de nada serviriam, afirmava Villar, “embora 

inteligentes e bravos”, se estivessem “em grande parte em lamentável estado de deficiência 

física”. 5 Villar assim descreve o pescador, mas tudo indica que se trata do pescador dos anos 

1940, que ainda sofre dos mesmos problemas dos da década de 1920 e períodos anteriores. Isso 

fica evidente quando o oficial concluiu sua ideia afirmando que “era pois, preciso libertar, 

sanear, instruir, educar e defender o nosso boníssimo caboclo praiano”. O “era” está no sentido 

das ações que a missão pretendia executar no período da campanha. 

Com o avanço das pesquisas e das releituras do livro, foi ficando cada vez mais claro 

que não se tratava de uma obra que pudesse ser usada como fonte para esse trabalho, pois 

tratava-se de uma obra escrita em 1945, sobre um evento que havia ocorrido em 1919. É um 

livro de memórias, estruturada para passar a ideia de sucesso da viagem, de enaltecimento 

daquela campanha e da nação. Nesse sentido, decidimos que não utilizaríamos esse livro como 

fonte única e exclusiva sobre o processo. A análise desse material serviu para confrontar o que 

Villar escreveu em 1945 com os seus discursos e textos produzidos no período da campanha do 

cruzador José Bonifácio com a intenção de perceber alguma mudança no seu pensamento. 

                                                           
5VILLAR, Frederico. A missão do Cruzador “José Bonifácio” – os pescadores na defesa nacional– a 

nacionalização da pesca e a organização dos seus serviços (1919-1923). Rio de Janeiro: Gráfica Laemmert 

Limitada, 1945. p. 24. 
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A memória foi usada por Frederico Villar para a feitura e organização do seu livro. De 

acordo com Antoine Prost, a memória comporta sempre um fato preciso, um acontecimento e 

sua dimensão afetiva, ele afirma que ela é sempre procurada como uma maneira de preservar 

algo, de manter viva alguma lembrança. Entretanto, a busca pela preservação da memória acaba 

por conduzir o indivíduo a uma acumulação de fatos específicos, acríticos, que se pretendem 

inteligíveis. Prost chama atenção para o fato de que a inteligibilidade provinda da memória, ou 

seja, dessa seleção de eventos justapostos, não dá conta do real, mas sim da realidade específica 

de um determinado grupo, que geralmente exclui um outro, que para eles não fazem parte 

daquela lembrança que se queria preservar. Nesse sentido, a história luta para situar o evento 

colocado em evidência em uma trama histórica mais ampla, correndo o risco, afirma Prost, de 

agradar ou decepcionar.6  

Todos os episódios destacados por Frederico Villar no seu livro são positivos, uma 

acumulação de fatos que transmite a ideia do sucesso daquele empreendimento. Entretanto, 

como afirmou Lucien Febvre, não podemos nos deixar “aniquilar por esta acumulação 

desumana de fatos herdados”, e para isso temos a história, que nos serve para “interrogar a 

morte em função da vida” e organizar coerentemente o passado.7 Precisamos interrogar esse 

compilado de fatos articulados na memória de Villar e buscar compreender o que se passou e 

como se passou a ação daqueles homens que estavam a serviço do Estado a bordo no cruzador.  

A viagem do José Bonifácio foi organizada pela Marinha de Guerra com apoio do 

governo federal e teve duração de 4 anos, de 1919 a 1923. O José Bonifácio integrava a frota 

brasileira e havia sido escolhido pela administração da Marinha para conduzir o capitão de 

fragata Frederico Villar e uma comissão pelo litoral brasileiro, do extremo norte ao sul do país, 

levando adiante as propostas do vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, ministro da 

Marinha da época e idealizador do projeto da viagem. As propostas do ministro giravam em 

torno de medidas sanitárias como o saneamento do litoral, econômicas como a organização das 

indústrias da pesca, sociais como a fundação de colônias de pescadores e militares como a 

conversão dos pescadores em reserva militar para a Armada Nacional.8 

O período de organização e execução da campanha do José Bonifácio foi marcado pelo 

aumento e intensificação das intervenções do Estado na política sanitarista do Brasil. O debate 

girava em torno da ideia de reconstrução da nacionalidade, na qual os princípios do higienismo 

                                                           
6 PROST, Antoine. Como a História faz o historiador?. Porto Alegre: Anos 90, nº. 14, dez. 2000, p. 10-11. 
7 PROST, 2000, p. 11 apud FREBVRE, 1953, p. 437 
8 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório apresentado ao presidente dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 

Janeiro: Imprensa Naval. 1918, p. 40. 
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e da eugenia estavam presentes, verdadeiros fios condutores dos projetos que almejam a 

transformação social, como o cuidado com os corpos e com as mentes dos indivíduos. Ter uma 

população saudável, alfabetizada, forte, regenerada física e moralmente, era uma parte do 

processo de formação de uma nação, de uma unidade nacional. Esses eram os primeiros passos, 

assim pensavam os grupos dominantes, para que o Brasil fosse inserido no mundo civilizado, 

no mundo regido pela noção de progresso.  

Noções como progresso, civilização e moderno faziam parte da política nacional desse 

Brasil dos anos de 1920. A campanha do José Bonifácio foi articulada nesse momento e ela nos 

interessa aqui como objeto de análise, pois trata-se de um evento representativo dos ideais e 

dos desejos dos grupos dominantes no Brasil do início do século XX. A bordo do cruzador José 

Bonifácio não estavam somente homens cumprindo ordens, mas também estavam suas ideias e 

concepções do que era a nação brasileira naquele período, de como deveria se constituir uma 

sociedade moderna, pautada nas noções de “progresso” e “civilização”. Nessa lógica, a 

campanha do José Bonifácio havia funcionado como a ponta de lança de um projeto de 

transformação de social que os grupos dominantes – autoridades políticas, militares, jornalistas 

e intelectuais – queriam implantar no país, a fim de dar mais força ao ideal de nação que estava 

sendo articulado. 

O Estado, por meio da campanha, atuou nos estados costeiros dirigindo aos pescadores 

maneiras diferentes de como organizar seu trabalho, ou seja, uma maneira que refletisse os 

novos tempos, os tempos modernos, da velocidade e da eficiência, fundamentado nos avanços 

técnicos e científicos. De acordo com os relatos oficiais sobre a viagem do José Bonifácio, 

aparelhos e dos métodos de pesca diferentes daqueles usados pelos pescadores foram 

apresentados pela comissão da campanha. Essa mudança nas formas de trabalho dos 

pescadores, pensavam os idealizadores e propagandistas do empreendimento, funcionariam 

como a base para o desenvolvimento da “indústria da pesca”, o que resultaria no crescimento 

econômico do país.  

A missão pretendia impor ao pescador uma nova maneira de pensar e agir dentro de uma 

sociedade que estava em pleno processo de modernização. Essa atitude não pode ser vista com 

estranhamento, já que os grupos dominantes buscavam inserir o país no ritmo do progresso 

constantemente, por exemplo, por meio das reformas urbanas nas cidades/capitais brasileiras, 

com destaque para as transformações realizadas na cidade do Rio de Janeiro com as obras do 
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prefeito Pereira Passos.9 O mundo da pesca, do pescador, não estava fora dos anseios das elites 

desse país de colocar o Brasil no ritmo do progresso. 

A comissão encarregada pela campanha do José Bonifácio definia um padrão de conduta 

e comportamento para os pescadores para que eles pudessem se enquadrar dentro do modelo de 

sociedade que estava sendo gestada pelos grupos dirigentes, uma sociedade do progresso, 

civilizada e moderna. Os oficiais da Marinha faziam isso sob a forma de conselhos médicos 

distribuídos aos pescadores, assim como pela construção de escolas primárias, pelo ensino de 

práticas morais e cívicas, e pela introdução de valores nacionais como o amor pela pátria, que 

o levaria a defendê-la acima de tudo. Uma pátria ainda desconhecida para o pescador, pois o 

discurso na época girava em torno da premissa de que o pescador não conhecia a nação, 

principalmente como essa entidade que deveria ser protegida acima de tudo. 

Dentro desse debate, emerge a discussão da formulação do tipo brasileiro original em 

oposição ao europeu, ou ao mundo cosmopolita, urbano, sob a influência europeia. Monteiro 

Lobato já havia feito, em 1914, uma análise do que seria o típico representante do brasileiro, 

do homem rural, do caipira, do sertanejo, do Jeca Tatu que se popularizou como o tipo 

representativo do brasileiro. Para Lobato, o homem interiorano representava o típico brasileiro, 

que trabalhava “abaçanado pelo sol” e não na costa “praguejada de europeísmo”.10 Na sua 

descrição estigmatizada do homem do campo paulista, que vivia “a vegetar de cócoras, incapaz 

de evolução, impenetrável ao progresso”, vítima da miséria e da exclusão, Monteiro Lobato 

acabava por evidenciar os problemas relacionados à saúde pública, à moradia e a alimentação, 

não apenas de São Paulo, mas de todo o país.11 O homem do campo representava o que era ser 

brasileiro, na afirmação Lobato. Mas e o pescador, que vivia também “abaçanado pelo sol”, 

habitava a costa, mas que não estava “praguejado” de europeísmo, que posição ele ocupava 

nessa conjectura? 

No início do século XX, ainda que a noção de “tipos” não tivesse ainda se consagrado 

em termos de proposta geográfica, já despontava o interesse da parte dos intelectuais brasileiros 

pelos pescadores, observados na sua particularidade. No início do século XX, o interesse pelo 

mundo dos pescadores já aparecia com João do Rio, o cronista do Rio de Janeiro. No livro As 

religiões do Rio, João do Rio se interessa pelos costumes, pela mentalidade, pelos rituais, 

voltando-se, num de seus capítulos, para o mundo dos pescadores. A partir da observação direta, 

                                                           
9 BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Haussmann Tropical: a renovação urbana da cidade do Rio de 

Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 

Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992. 
10 GONÇALVES, Marcos Augusto. 1922: a semana que não terminou. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
11 LOBATO, Monteiro. Urupês. 2. ed. São Paulo: Globo, 2009. 
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das entrevistas, o cronista mergulha no contato direto com os pescadores das praias do Rio de 

Janeiro, e o que descobre é um mundo primitivo, uma religiosidade sincrética, descrevendo o 

pescador como pertencente a um mundo particular, mesmo dentro dos ofícios similares: “Os 

pescadores formam um corpo distinto, diverso dos catraieiros, dos marítimos, dessa população 

ambígua e viciada que anda no cais à beira das ondas perturbadoras”.12  

 Eles vivem separados do mundo, na sua “colônia”. Formavam “uma classe à parte, com 

festas próprias, que não se afasta do oceano e é unida pelo culto do mar”.13  Observa entre eles, 

o predomínio de um catolicismo sincrético, com o culto preponderante da Mãe d´Água 

incluindo sacrifícios de animais, presença de negros feiticeiros, tudo praticado com muito medo 

da política. 

O pescador é essa figura identificada pela sua relação intima e próxima com a água, seja 

ela doce ou salgada, ou seja, é partir das águas, mares e rios, que os pescadores organizam suas 

vidas, seu trabalho e a própria existência. Os homens de cultura marítima possuem certa 

dependência dos ritmos e ciclos das marés, pois se baseiam nelas para saberem, por exemplo, 

quais estações do ano determinada espécie estão em fase de reprodução ou migração, para assim 

decidir as épocas de captura, bem como os melhores momentos para a navegação. Apesar de 

terem essa relação íntima com o mar (ou rio), isso não quer dizer que seus modos de vida fossem 

definidos, como afirma Luiz Geraldo Silva, totalmente pela natureza.14  

O pescador também é um produto do mundo social em que vive e se relaciona, ou seja, 

é um mundo baseado nas interações sociais que permeiam suas comunidades, suas colônias e 

com a sociedade como um todo. Luiz Geraldo chama a atenção para o fato de que, em diferentes 

partes do mundo, muitas culturas marítimas podem apresentar algumas características ou 

noções semelhantes. O mar, que o autor usa para exemplificar sua argumentação, é representado 

por diferentes culturas como o espaço do risco, da indivisibilidade e que permite grande 

mobilidade.  

Ao longo dos diferentes períodos históricos, o mar foi idealizado, geralmente, como 

sendo portador de fantasmas, gerador de terror, como fonte de inspiração, como símbolo do 

infinito e do Onipotente, como espaço do temor, da inquietude, do mistério, do desconhecido, 

da fascinação e como espaço onde se desenhavam novas figuras de heróis.15 O mar era esse 

                                                           
12 RIO, João do. “O culto do mar”. As religiões do Rio.  4ª. ed. Rio de janeiro: Rio de Janeiro: J. Olympio, 2015, 

p. 227. 
13 Idem, 227. 
14 SILVA, Luiz Geraldo. A faina, a festa e o rito: uma etnografia histórica sobre as gentes do mar sec. XVII ao 

XIX. Campinas: Papirus, 2002, p. 9. 
15 CORBIN, Alain. La mer: terreur e fascination. Paris: Bibliothèque de France/Seuil.  Direction d´Alain Corbin 

et Hélène Richard. 2004. p. 11-16. Trecho traduzido por Raimundo Arrais. 
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espaço cativante aos homens, que não conseguem deixá-los jamais por causa do tempo dedicado 

a ele. Exemplo disso é relato de Jules Michelet, no qual afirmou que viu num pequeno porto, 

quando era criança, velhos pilotos que por estarem debilitados tiveram que largar o ofício e por 

conta disso estavam desconsolados, viviam penosamente, com a mente perturbada.16 O 

pescador possui uma ligação tão íntima com o mar, passa tanto tempo nele, que alguns aspectos 

característicos do mar podem ser vistos nos homens. 

Luiz da Câmara Cascudo, no seu estudo sobre a Jangada, descreveu o pescador Manoel 

Claudino, falecido nos anos de 1940, como um indivíduo que possuía o caminhar que se 

confundia com o ondular das ondas: fora patrão da “Pinta” na viagem do Ano do Centenário. 

Andava balançando como se estivesse numa jangada. Pescou sessenta anos seguidos. Só falava 

no mar, nos trabalhos e assombros do mar.17 Eles tinham seus segredos, e não revelavam a 

ninguém de fora do seu ciclo.  

Os pescadores aparecem como homens indecifráveis. Eles não organizam sua ação no 

meio a partir de um modelo primitivo e algo irracional, eles vivem segundo uma organização 

própria do mundo, dos valores e da psicologia.  Em geral, assim eles aparecem em diversas 

descrições dos anos 20, em harmonia com o meio natural, perfeitamente associados à paisagem 

local. 

Nos anos 20 os pescadores são descritos também como homens que representam uma 

nacionalidade, a nacionalidade que os intelectuais brasileiros estavam discutindo no período. 

Assim, em 1929, numa revista da cidade de Natal, os jangadeiros são descritos como “titãs”, 

levando vida ingênua, cheio de bravura, a ponto de merecerem um hino e cuja vida é assimilada 

ao mundo natural. Descritos como “super-homens”, eles eram homens “que a vida atirou de 

encontro às ondas para serem as sentinelas avançadas de nossa soberania e as atalaias 

indormidas de nossa riqueza”.18 Àquela altura, o pescador já estava inscrito dentro do projeto 

de brasilidade dos grupos dominantes, como se pode ver na passagem dessa mesma revista, que 

relata a experiência de voltar de avião da Europa e ver no mar várias jangadas: um arrepio 

sacode os nervos divisando as jangadas na água trêmula do mar sem que se aviste terra do 

Brasil. Prolongam na imensidão o trabalho nacional, anônimo e coletivo, estendendo pelo mar 

inquieto a faina do esforço diário e tenaz. 

                                                           
16 MICHELET, Jules. La mer. Oeuvres de J. Michelet. Col. Génie de la France. Paris: Gallimard. 1935. p. 9-18. 

Trecho traduzido por Raimundo Arrais. 
17 CASCUDO, Luís da Câmara. Jangada: uma pesquisa etnográfica. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Cultura, Serviço de Documentação, 1957, p. 4. 
18 Edgar Barbosa. Jangadeiros.  A Cigarra. Natal, Ano 3. Nº.5. Março, 1929, p. 43. 
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Mesmo de modo inconsciente, eles atuavam em favor da nacionalidade, auxiliando, com 

o seu trabalho humilde, a defesa da costa brasileira. O lugar à parte ocupado pelo pescador na 

sociedade está sugerido igualmente na imagem dos pescadores sem existência social. Eles são 

aquilo que Michel de Certeau e Dominique Julia tratam quando estudam “a beleza do morto”: 

estudados na perspectiva folclórica, eles apareciam como figuras cristalizadas, fora da dinâmica 

das relações e das tensões sociais que atravessavam o país naqueles anos vinte, em especial o 

clima reivindicatório das camadas urbanas e da classe operária.19  

Apesar de tratarmos do tema da pesca e, de certa maneira, dos pescadores, este trabalho 

não irá tratar, especificamente, dessa figura. O objetivo desta dissertação é analisar as ações e 

as políticas do Estado voltadas para o pescador nas três primeiras décadas do século XX. O 

poder público, desde o século XIX, tenta organizar a atividade da pesca no país, por um lado 

visando o desenvolvimento econômico e por outro o aspecto militar. O pescador foi encarado 

desde o Império como recurso essencial na defesa do território nacional, como também no 

processo de organização e desenvolvimento de uma indústria de pesca nacional. Esta pesquisa 

enfatizará as três décadas iniciais do século XX, lançando luz sob a trama que envolve o evento 

que ficou conhecido como a missão do cruzador José Bonifácio. Os limites do recorte temporal 

desse trabalho, 1900-1930, se justificam por representar um momento no qual o Estado havia 

adotado algumas medidas que afetavam diretamente a atividade da pesca no país. Foi um 

período em que se discutiu bastante sobre o desenvolvimento da pesca por meio de estudos, 

projetos, leis e decretos, que foram articulados na tentativa de estabelecer uma regularidade 

para a atividade.  

Esse recorte temporal também abarca um momento histórico importante, a Primeira 

Guerra Mundial, de 1914 e 1918. A natureza do conflito havia alterado significativamente as 

relações diplomáticas entre os países, bem como a própria percepção de mundo do indivíduo 

como parte integrante de uma sociedade moderna. A Guerra gerou um clima de tensão em 

grande parte dos países que possuíam algum tipo de relação econômica ou diplomática com a 

Europa. A sensação de que a qualquer momento um conflito pudesse ocorrer, alimentava a 

preocupação das autoridades políticas e das forças armadas com relação à defesa do território 

nacional, levando-as a articularem meios que pudessem servir de apoio em prováveis casos de 

guerra, com a finalidade de proteger a soberania nacional.20 Ao final dos anos 20 e com a 

                                                           
19 CERTEAU, Michel de; JULIA, Dominique; REVEL, Jacques. A beleza do morto. In:  CERTEAU, Michel de.  

A cultura no plural. 3. ed. Campinas: Papirus, 2003, p.  55-82. 
20 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense; Brasília: CNPq, 

1990. 
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chegada de Getúlio Vargas ao poder, no ano de 1930, podemos perceber pequenas alterações 

nos discursos dos envolvidos naquela missão, nas ações do Estado e dos próprios pescadores, 

período muito bem analisado pela historiadora Berenice Abreu de Castro Neves.21 

O clima da guerra e a necessidade de defender o território nacional da ameaça externa, 

foram, a princípio, os motivos que levaram o ministro da Marinha Antônio Coutinho Gomes 

Pereira a articular o projeto da viagem do cruzador José Bonifácio. O ministro, por meio do seu 

relatório anual ao presidente da República, havia exposto que a Grande Guerra tinha 

demonstrado a precariedade dos elementos de defesa país, ou seja, que o Brasil não tinha 

condições de barrar um possível ataque. Isso nos sugere que mesmo com todos os planos e 

ações de melhoramento das forças armadas, especificamente da Armada com os planos de 

melhoramento naval de 1904 e 1906, não dariam conta de proteger um território que possuía 

uma grande dimensão litorânea. Com isso em mente, Gomes Pereira havia declarado na época 

que o desenvolvimento da pesca no Brasil garantiria um conjunto de material “precioso que 

nada custará na paz e muito nos auxiliará na guerra”. O ministro destacava o exemplo das forças 

inglesas na Guerra, que usaram pequenas embarcações de pesca e o pessoal nelas empregados 

para o serviço de desarmamento das minas subaquáticas e na caça aos submarinos.22   

A fundação das colônias de pescadores, ao longo do litoral brasileiro, fora a marca 

registrada da campanha do José Bonifácio. As colônias, de acordo com os discursos das 

autoridades políticas e de oficiais da Marinha, funcionariam como verdadeiros postos 

administrativos do Estado e como fontes de recursos, materiais e humanos, que poderiam ser 

utilizadas tanto para o crescimento econômico, com o desenvolvimento da indústria da pesca e 

exploração de riquezas, quanto para a área militar, na utilização dos pescadores como reserva 

da Armada.23  

As colônias também podem ser entendidas como uma maneira que o governo federal 

havia encontrado para exercer seu poder e influência nos estados e minar, de certa forma, os 

poderes locais. No período de execução da campanha do José Bonifácio, quem estava na 

assumindo a presidência da República era Epitácio Pessoa. A hipótese que levantamos sobre a 

tentativa do poder federal de minar os poderes estaduais, e da eventual utilização da campanha 

para isso, se deu pelo fato de que na época de sua eleição, a sua política era a de não ligar a sua 

                                                           
21 ABREU, Berenice. Jangadeiros: uma corajosa jornada em busca de direitos no Estado Novo. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
22 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório apresentado ao presidente dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 

Janeiro: Imprensa Naval. 1918, p. 41. 
23 Industrias da pesca correspondem à captura do peixe, à construção naval, à fabricação de materiais destinados 

a atividade da pesca, à comercialização, à conservação, ao crédito marítimo, etc. Ver: VILLAR, Frederico. 

Industrias da Pesca. Rio de Janeiro. Typ. Lzuzinger. 1911, p. 11. 
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figura com os partidos dos grandes estados. Nesse sentido, afirmou ele, certa vez, que seu 

governo seria “um governo de ordem, de liberdade e de justiça”24, além de criticar a autonomia 

dos estados, declarando eles estavam gozando de uma “liberdade” que enfraquecia a União.25 

Não foi por acaso, então, que o ministro da Marinha do governo de Epitácio Pessoa, o advogado 

Raul Soares, declarou no seu relatório, em 1919, que se deveriam regulamentar os “vários 

ramos da pesca” declarando-a pertencente à União, ou seja, assumindo o controle dos processos 

de produção das industrias da pesca.26 

Nas três primeiras décadas do século XX, a expressão “indústrias da pesca” ganhou 

força e passou a circular com mais intensidade nos meios políticos e militares. Geralmente 

citadas nos relatórios dos ministros da Agricultura e da Marinha, bem como nos discursos de 

autoridades políticas e militares, as “indústrias” eram colocadas como uma preciosa fonte de 

alimento e de recursos, materiais e humanos para o país, como a construção naval e uso dos 

pescadores como reserva naval.  

Os pescadores, desde o decreto nº. 447, de 19 de maio de 1846, que determinava a 

execução do regulamento das Capitanias dos Portos, foram colocados na categoria de reserva 

militar naval. Os efeitos trazidos com a Primeira Guerra Mundial potencializaram a ideia do 

pescador como recurso importante na defesa do território nacional. Isso quer dizer que o 

objetivo definido pelo ministro Gomes Pereira, quando ele traçou o programa da missão, de 

converter os pescadores em reserva militar da Armada Nacional, não era novo. 

Um dos grandes incentivadores das indústrias da pesca no país foi Frederico Villar, na 

época capitão tenente da Marinha. Villar havia viajado para a Europa entre os anos de 1909 e 

1910, para estudar como se davam e se organizavam as indústrias da pesca em alguns países 

daquele continente. Após a Guerra, Villar seria encarregado de comandar a missão do cruzador 

auxiliar José Bonifácio. Esses eventos devem ser lidos dentro dos processos que foram 

desencadeados pelo Estado republicano nos anos de 1910 e 1920. De âmbito nacional, a missão 

possuía dois eixos principais, que funcionaram como norteadores do projeto: a defesa nacional, 

com a conversão dos pescadores em reserva militar da Armada, e o econômico, com o 

desenvolvimento da indústria da pesca no país.  

                                                           
24 Obras Completas de Epitácio Pessoa, Defesas Diversas, p. 69. Apud  CARONE, Edgard. A República Velha: 

evolução política. 4. Ed. Vol. 2. Rio de Janeiro: Difel. 1983, p. 334. 
25 GABAGLIA, Laurita Pessoa Raja. Epitácio Pessoa 1865-1942. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 

1951. 
26 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório apresentado ao presidente dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 

Janeiro: Imprensa Naval. 1919, p. 159 
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A missão havia partido do porto do Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1919, em 

direção ao extremo norte do país. Antes de chegar à região da Amazônia, a cruzador tinha feito 

uma pequena pausa no porto do Recife para reabastecer o navio com suprimentos para de lá 

seguir viagem direta em direção ao extremo norte do país.27 O comandante Frederico Villar 

afirmava que a campanha representava uma “verdadeira redenção” para compensar o estado de 

abandono no qual o pescador se encontrava. Proteger o pescador nacional, na opinião dele, era 

uma “necessidade patriótica” junto com a indústria da pesca, que estava em processo de 

desenvolvimento. O oficial acreditava que as ações promovidas pela campanha abririam novas 

possibilidades para o fortalecimento da defesa nacional e para o crescimento econômico do 

país.28  

A figura do pescador, o seu saber, tinha sido objeto dos interesses dos grupos dominantes, 

principalmente pela ideia de que eles detinham os “segredos” da navegação, da costa, como 

havia destacado o chefe do Estado-Maior da Armada, Adelino Martins, em 1918, e por isso 

eram importantes auxiliares na defesa nacional.29 Mais do que pensar no bem-estar dos 

pescadores, a missão havia funcionado no sentido de controlar e organizar esses indivíduos e a 

atividade que eles praticavam, sob outra lógica, baseada no ideal de uma sociedade moderna. 

Tal ideal tinha sido perseguido pelos grupos dominantes por meio de projetos, cuja finalidade 

era a criação e a manutenção de uma identidade nacional. 

A campanha também deve ser entendida dentro de uma política higienista que vinha se 

fortalecendo desde o início do século XX, como apontamos anteriormente. A base das propostas 

dessa política era evitar os surtos de epidemias e prevenir que as moléstias atingissem a 

população enfraquecida e despreparada. Nessa configuração, o papel da ciência assumiu papel 

de destaque com o Instituto de Manguinhos, do qual fazia parte o médico Oswaldo Cruz. O 

Instituto era um modelo de funcionamento para as pesquisas microbiológicas e bacteriológicas, 

imprescindíveis para a realização dos programas de saneamento do Brasil. O discurso na época 

era “encontrar à cura e cuidar da nação”.30 Ter uma população saudável fazia parte do projeto 

dos grupos dominantes para que o país entrasse no ritmo do progresso e criasse também um 

sentimento de unidade. 

                                                           
27 A MISSÃO SCIENTIFICA DO “JOSÉ BONIFÁCIO”. O Jornal. Rio de Janeiro. 11 out. 1919 
28 A regulamentação da pesca: seu valor sob o ponto de vista militar e economico. Revista da Liga Marítima 

Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 178. 1922, p. 3-5. 
29 O QUE DEVE SER A MARINHA MERCANTE NO BRAZIL. Revista Maritima Brazileira. Rio de Janeiro: 

Imprensa Naval. N° 7-8. 1918. 
30SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas e questão racial no Brasil: 1870-1930. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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A expedição, como afirmava o capitão de corveta Francisco Antônio Pereira, redator da 

Revista Marítima Brasileira, em 1919, procuraria “melhorar a pescaria, a situação dos 

pescadores e suas famílias”, que por estarem dispersos ao longo do litoral, viviam sem recursos 

e sem condições de saúde, à mercê de enfermidades locais, como a “opilação ou amarelão”, 

doença conhecida cientificamente como ancilostomose.31 Nesse sentido, o pescador estava 

sendo incorporado a uma ideia de nação, cuja sociedade deveria incorporar os ideais de 

civilização, de higiene e de modernidade, de valorização da arte e de beleza.32  

Esse projeto de nação tinha como base a articulação do Estado com três campos do 

saber: a medicina, atuando na regulamentação e normatização dos corpos; a educação, agindo 

na uniformidade do pensamento e das “mentalidades”, incutindo nos pescadores um ideal de 

nação, de moral e de civismo; e com a engenharia, na organização dos espaços e no 

desenvolvimento técnico.33 A ideia era instruir os pescadores quanto à utilização de processos 

mais racionais. Era o que se acreditava estar fazendo, modernizando a atividade pesqueira: 

aparelhando-a, estruturando-a, hierarquizando os espaços de pesca, com a criação das zonas ou 

distritos de pesca, e submetendo a atividade a uma ordem burocratizada.  

Alguns instrumentos utilizados na captura do peixe como os “curraes”, foram bastante 

criticados pelos oficiais do José Bonifácio, bem como pelas autoridades políticas encarregadas 

de legislarem sobre o assunto, por serem nocivas ao meio. O “curraes”, estruturas montadas e 

fixadas no solo marinho de modo que o peixe entre e não consiga mais sair, foram 

expressamente proibidos ainda em 1903, pelo decreto nº 4.817, de 8 de abril, bem como pelo 

decreto nº 16.184, de 25 de outubro de 1923.  A expressão “pescarias preguiçosas”, presente 

num artigo publicado na Revista Marítima Brasileira, foi usada para fazer referência à prática 

da pesca que utilizassem o método dos “curraes”. De acordo com o artigo, aquele tipo de pesca 

prejudicava a navegação por causa dos “bancos de areia e baixios” que se formavam ao longo 

da costa, assim como pela diminuição da fauna aquática.34 Isso sugere que havia uma ideia de 

preservação dos recursos marinhos, dos ambientes naturais, circulando nesse período, que as 

autoridades políticas viam na proteção da natureza e no uso racional dos recursos naturais, uma 

maneira de construir um Estado forte e de criar uma identidade nacional.35 

                                                           
31 NOTICIÁRIO. Revista Maritima Brazileira. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. Nº. 3-4, 1919, p.291 
32 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. 
33 HERSCHMANN, Micael M; PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. A invenção do Brasil moderno: medicina, 

educação e engenharia nos anos 20-30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
34Pesca. Revista Maritima Brazileira, Rio de Janeiro, nº. 1, p. 96-97, jul. 1921. 
35 FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Proteção à natureza e identidade nacional 

no Brasil, anos 1920-1940. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 
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Nesse sentido, e levando em consideração que nosso objetivo é analisar as políticas e as 

ações do Estado com relação à pesca no período de 1900 a 1930, o presente trabalho está 

estruturado da seguinte maneira. No primeiro capítulo, A missão do cruzador José Bonifácio, 

procurei analisar as motivações que levaram a Marinha de Guerra a organizar essa campanha, 

ou seja, do momento de sua idealização, com as propostas do vice-almirante Antônio Coutinho 

Gomes Pereira, à continuidade do projeto pelo seu sucessor, o advogado Raul Soares, que 

ocupou o cargo de ministro da Marinha durante o governo de Epitácio Pessoa.  

Tentei identificar também o jogo político, os discursos, as ideologias por trás da 

campanha do José Bonifácio, bem como a atuação do poder do Estado no espaço brasileiro, 

especificamente no litoral, para levar adiante um projeto de nação, fundamentado nos ideais de 

“progresso” e “modernidade”, que via no pescador um indivíduo destoante da ordem que se 

queria impor. Para compreender melhor o que foi missão do José Bonifácio e o que ela 

carregava na sua essência, fizemos algumas leituras nos relatórios ministeriais da Agricultura e 

da Marinha do período anterior ao da viagem. O objetivo com isso foi tentar construir uma 

trama sobre o interesse do Estado nos assuntos relativos à pesca ou a falta dele, como também 

nos permitiu identificar o posicionamento de alguns indivíduos ligados ao governo, aqueles 

encarregados de exercerem a função de relatar os problemas do país para o presidente. 

No segundo capítulo, Frederico Villar: um oficial da marinha de guerra em tempos de 

reforma, busquei identificar a atuação dos sujeitos envolvidos naquele empreendimento, 

principalmente a do oficial da Marinha encarregado pelo comando da expedição, o capitão de 

corveta Frederico Villar. Procurei traçar um perfil desse oficial usando os documentos 

disponíveis no acervo do Arquivo da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. A documentação, 

de um modo geral, consiste em alguns textos escritos por oficiais daquela Arma que conviveram 

com Villar na época da campanha do José Bonifácio, como a narrativa sobre o processo 

chamado de “a campanha da pesca”, produzida, nos anos de 1980, pelo oficial Arthur Linhares 

e intitulada de Reminiscências Navais. Nesse texto, o oficial Linhares rememorou alguns 

aspectos da missão do cruzador José Bonifácio, bem como alguns eventos envolvendo o 

comandante Villar, ou seja, pistas que nos ajudaram a montar, de certa maneira, o perfil de 

Frederico Villar. Outro texto analisado foi uma espécie de biografia. Produzida pelo vice-

almirante reformado Antônio Mendes Braz da Silva, o texto aborda, em poucas páginas, a 

trajetória de Frederico Villar dentro da Marinha, desde sua entrada na Escola Naval, em 1891, 

até o momento em que foi reformado, em 1946. Mesmo esses dois textos nos fornecendo dados 

preciosos para a construção de nossa trama, fica claro que ainda falta um trabalho mais 
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aprofundado sobre a vida do comandante Frederico Villar. Espero que essa pesquisa possa 

contribuir para isso.  

Também analisei alguns periódicos que publicaram textos produzidos por Villar, como 

o jornal A Província, de Pernambuco, no qual o comandante havia publicado uma série de textos 

intitulados “As Indústrias da pesca”; como aqueles que tiveram a participação do oficial na fase 

de criação ou depois como colaborador, como a Revista da Liga Marítima Brasileira e a Revista 

Marítima Brasileira, essa última disponível em formado digital pelo site da Fundação 

Biblioteca Nacional. A Revista da Liga Marítima Brasileira pode ser encontrada, quase que em 

sua totalidade, na Biblioteca da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo foi identificar 

em que tipo de projetos aquele oficial comandante da missão do José Bonifácio estava 

envolvido, assim como tentar identificar suas atitudes, suas ações e o que ele pensava, 

principalmente sobre o tema da pesca.  

No terceiro capítulo, A viagem do cruzador José Bonifácio: resistências ao programa 

da missão, procurei realizar uma descrição da viagem do cruzador auxiliar José Bonifácio. 

Busquei identificar o porquê da escolha desse navio, quem eram os integrantes da tripulação, o 

que faziam no cotidiano, os detalhes e os problemas que aconteceram ao logo do percurso da 

viagem, para isso utilizei a imprensa como fonte documental. Fiz a leitura de alguns jornais do 

período, de cada estado por onde o cruzador José Bonifácio havia passado, procurando pistas e 

dados sobre a sua chegada, de como a comissão do navio havia sido recepcionada pela 

sociedade e pelos grupos políticos, que tipos de ações foram realizadas nesses locais, bem como 

o processo de fundação das colônias de pescadores. Na falta de um diário de bordo especifico 

da viagem, os jornais me possibilitaram realizar um mapeamento do percurso daquele cruzador. 

Alguns locais foram privilegiados em nossas análises. Uma delas foi a região do extremo 

norte, especificamente o Pará. No Pará, havia um grande número de pescadores portugueses 

que foram, de certa maneira, surpreendidos com as imposições da lei de nacionalização da 

pesca, assim como alguns aspectos que tinham sido atribuídos àquela expedição, como um 

sentimento antilusitano. 

O outro local privilegiado foi o Rio de Janeiro. Nessa cidade, a missão permaneceu um 

bom tempo parada, antes de partir em direção ao extremo sul do país para dar continuidade ao 

projeto de percorrer todo o litoral. Ou seja, vamos analisar uma primeira etapa desse processo, 

de quando o cruzador partiu do porto do Rio de Janeiro, em 1919, até a sua volta em 1921.  

Tanto o Pará quanto a cidade do Rio de Janeiro foram palcos de disputas entre portugueses e 

brasileiros nos anos de 1920.  
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As ações da missão no Rio de Janeiro será o objeto de análise do quarto capítulo, O 

cruzador José Bonifácio volta ao Rio de Janeiro. No Brasil, o elemento português esteve 

presente desde o início do processo de constituição do território nacional, bem como de uma 

identidade nacional. Além disso, o português também foi uma presença constante nos setores 

econômico, político e cultural desse país. Em alguns momentos, a presença lusa provocou 

desconfiança por parte de alguns grupos e até conflitos, que acabaram contribuindo para o 

surgimento do antilusitanismo, principalmente quando os grupos dirigentes do país tentavam 

reafirmar uma consciência nacional em processo de construção. O antilusitanismo havia se 

tornado parte da base ideológica de um projeto que pretendia constituir um modelo de sociedade 

e de nação, um projeto modernizador, que se fundamentava nos modelos culturais e 

comportamentais franceses, ingleses e alemães em substituição ao modelo português. As 

reformas de Pereira Passos são características dessa mudança, ou seja, de negação de um 

passado lusitano.36 

No início da década de 1920 uma restrição à pesca para pescadores portugueses gerou 

uma situação que ficou conhecida como o “caso dos poveiros”. Esse evento foi amplamente 

divulgado e debatido, por políticos nas assembleias, bem como pela imprensa. Os poveiros, 

como eram chamados os pescadores portugueses, para que pudessem continuar exercendo sua 

profissão, foram obrigados a se naturalizarem brasileiros. Entretanto, essa medida não foi aceita 

por todos e muitos dos poveiros tiveram que ser repatriados. A imprensa carioca ficou dividida 

entre os favoráveis à medida de naturalização dos portugueses e aqueles que eram contrários 

àquela proposta. 

Depois de tudo o que foi exposto, podemos afirmar que a missão do cruzador José 

Bonifácio colocou os pescadores em evidência nacional, uma figura simples, destituídas dos 

valores da “civilização” daquele momento – educação, saúde, civismo, etc –, mas que 

representavam a raiz da nacionalidade.  

A partir desse evento, a trama histórica envolvendo as ações e as políticas do Estado 

voltadas para pesca se torna mais firme. Isso nos permite conectar alguns fios desse emaranhado 

de fatos aos processos que também envolveriam os pescadores e o Estado durante o governo de 

Getúlio Vargas, como foi a viagem empreendida por quatro jangadeiros – Jacaré, Jerônimo, 

Manuel Preto e Tatá – cearenses à cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1940, cujo objetivo 

era reivindicar seus direitos diretamente com o presidente Vargas. Direito esses que, no decorrer 

                                                           
36 SOUZA, Ricardo Luiz. O antilusitanismo e a afirmação da nacionalidade. Vitória da Conquista, Politéia, v. 5, 

nº. 1, pp. 133-151, 2005. 
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da viagem, passaram a ser o direito de toda uma classe, a dos pescadores.37 A hipótese que 

defendo é que para que os pescadores pudessem refletir sobre a própria realidade e as injustiças 

que estavam sofrendo enquanto cidadãos, ou seja, no que se referia aos direitos sociais, foi 

preciso que eles tivessem passado por experiências anteriores de dominação e de injustiças. 

Portanto, essa dissertação contribui historicamente no sentido de fornecer dados e 

alguns apontamentos que possam ser usados para ajudar a compreender melhor as relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, entre os pescadores e o Estado antes do período do 

governo de Getúlio Vargas. Dito isso, vamos agora seguir viagem a bordo do cruzador José 

Bonifácio pelo litoral brasileiro, junto com o comandante Frederico Villar e sua comissão. 

 

  

                                                           
37 ABREU, Berenice. Jangadeiros: uma corajosa jornada em busca de direitos no Estado Novo. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
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CAPÍTULO 1: A MISSÃO DO CRUZADOR JOSÉ BONIFÁCIO. 

  

Entre os anos de 1919 e 1924, a Marinha de Guerra brasileira organizou uma campanha 

que percorreu toda a costa brasileira. Os homens encarregados de levar adiante essa campanha 

eram na maioria formada por oficiais da Marinha, no meio deles estavam alguns pesquisadores. 

Eles formariam a comissão de pesca e saneamento do litoral, grupo responsável pela 

organização da pesca no país e pela promoção de medidas sanitárias ao longo do litoral. A bordo 

do cruzador José Bonifácio, no dia 13 de outubro de 1919, eles zarparam do porto do Rio de 

Janeiro em direção ao extremo norte do país, e de lá retornaram, realizando paradas, porto a 

porto, até voltarem ao Rio de Janeiro em 1921, para depois de uma parada na cidade carioca 

seguirem viagem em direção ao extremo sul do país. A campanha ficou conhecida, tanto pela 

sociedade civil, entre pescadores, intelectuais e autoridades políticas, quanto pelos militares de 

um modo geral, particularmente os oficiais, suboficiais e praças da Marinha de Guerra, como a 

Missão do cruzador José Bonifácio. 

O projeto dessa missão foi pensado e articulado pelo vice-almirante Antônio Coutinho 

Gomes Pereira, ministro da Marinha em exercício no ano de 1918, que apresentou a proposta 

inicial ao presidente Rodrigues Alves por meio do seu relatório. O ministro havia deixado claro 

seu ponto de vista sobre como estava a situação da pesca no país. Ele afirmava que a os mares 

brasileiros eram piscosos, ou seja, que havia abundância de peixes, mas criticava o fato de que 

ainda se importava muito peixe. Na sua opinião, isso já era motivo suficiente para se 

desenvolver a indústria da pesca no país. 

 O ministro também chamou a atenção do presidente para o fato de que a Grande Guerra 

havia demonstrado a situação precária do sistema de defesa do território nacional, diante do seu 

“aspecto inteiramente novo”. O conflito não serviu somente para indicar as falhas no que se 

referia à defesa, mas também demonstrou as vantagens de uma indústria da pesca bem 

desenvolvida em termos de táticas e recursos que reforçariam a defesa nacional, como o 

material humano (os pescadores) e os instrumentos (as embarcações) que poderiam ser 

aproveitados numa possível e eventual guerra. 

O aspecto novo, a que se referia o ministro Gomes Pereira, era a guerra submarina. De 

acordo com ele, os submarinos demonstraram seu poder e sua eficiência quando destruíram em 

poucos minutos três encouraçados38 ingleses de 14.000 toneladas (Cressy, Hogue e Aboukir), 

                                                           
38 Navio de combate, armado de canhões de grosso calibre, e fortemente protegido por couraças e por uma 

compartimentagem estanque particularmente eficaz. Ver: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 

dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
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assim como a utilização das minas submarinas, que representavam igual perigo à navegação. A 

falta de meios e recursos que barrassem o ataque dos submarinos, como também os efeitos 

causados pelas minas aquáticas, levou a Inglaterra e a França, países envolvidos na 

conflagração, a enxergarem nas pequenas embarcações uma possibilidade de defesa contra 

aquilo que ministro denominou como uma “nova espécie de guerra”. Os trawlers e chalutiers 

eram os tipos de barcos mais apropriados para esse tipo de ação de defesa, pois as suas pequenas 

proporções, afirmou Gomes Pereira, possibilitavam à dragagem das minas e a caça aos 

submarinos pelo pessoal das embarcações. 

O ministro apontou a impossibilidade de, no momento da guerra, serem construídas 

embarcações pequenas para esse fim. Nas suas palavras, “não seria possível qualquer nação 

manter um tão avultado número de pequenas embarcações durante a paz”, apenas para serem 

utilizadas em períodos de guerra. O que o ministro quis dizer foi que havia uma necessidade de 

se manter uma reserva de prontidão que pudesse atuar rapidamente em casos de prováveis 

conflitos com outras nações, mas que isso não poderia custar altas somas aos cofres públicos. 

O desenvolvimento da indústria da pesca daria condições para criar esse material que não 

dispensaria altas somas de investimento, assim afirmou o ministro, inspirado pelo exemplo dos 

ingleses na guerra. Nesse clima de tensão e preocupação causado pelo pós-guerra, o ministro 

lançou sua proposta de preparar um navio que percorresse o litoral brasileiro para que depois 

dos estudos realizados pudesse traçar o programa definitivo da campanha. Para isso ele mandou 

que fosse preparado o cruzador José Bonifácio. 

Entre as ações que a campanha deveria executar estava a do saneamento do litoral. Nas 

palavras de Gomes Pereira, o saneamento do litoral serviria para “o guarnecer de uma 

população robusta”, que deveria crescer rapidamente com “a indústria remuneradora”, e serviria 

também como fonte de pessoal para a Marinha de Guerra. A ideia inicial do ministro era 

organizar uma primeira viagem, cuja finalidade seria o “exame das condições do litoral”, bem 

como seria aproveitada para a “distribuição de impressos contendo conselhos sobre higyene, 

meios de evitar os malles que mais afflingem as populações” e ainda realizar a “propaganda de 

ideias novas” no meio da população que vivia na costa, a qual ele identificou como primitivas. 

Uma população, nas suas palavras, “sem aspirações e sem noção de conforto”.39  

O ministro afirmava que a campanha não chegaria a resolver definitivamente, e de um 

só golpe, o problema do saneamento do litoral, pois faltava, naquele momento, um método 

eficaz. Para ele, essa primeira viagem serviria para o conhecimento da situação do litoral e para 
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que os médicos encarregados realizassem as “curas” e tratamentos que pudessem das doenças 

na população que vivia no litoral, bem como para a distribuição de impressos contendo 

conselhos sobre higiene. A atuação dos médicos funcionaria, nas palavras do ministro, “ainda 

como propaganda de ideias novas” para a população desconfiada, inculta e cheia de crendices. 

Essa sondagem seria “a semente do bem deixada pelo navio na sua passagem”, afirmava Gomes 

Pereira. O saneamento do litoral seria confiado a um outro navio, menor que o cruzador José 

Bonifácio e que pudesse ficar o tempo necessário nos portos, para também desempenhar estudos 

hidrográficos. A missão deveria realizar, num primeiro momento, um trabalho exploratório ao 

longo do litoral para que o governo junto com a Marinha tivesse o conhecimento necessário 

para desempenhar o projeto que estava sendo articulado pelo vice-almirante Gomes Pereira.  

O pescador como fonte de pessoal para a Marinha de Guerra, ou seja, como reserva da 

Armada, não era uma novidade. Em termos de ações do Estado, essa medida já havia sido 

articulada quinze anos antes com o Projeto de Regulamentação da Pesca, e antes disso pelo 

decreto nº 447, de 19 de maio de 1846, que definia o regulamento das Capitanias dos Portos. O 

decreto 447 determinava no seu artigo 68 que “todos os indivíduos empregados na vida do mar” 

estavam isentos da Guarda Nacional, mas estavam sujeitos ao “serviço naval da Marinha de 

guerra”, todas as vezes que fosse necessário e segundo as circunstancias.40 A condição do 

pescador como reserva militar ganhou ainda mais força com os efeitos trazidos pela Primeira 

Guerra Mundial, como pode ser evidenciada nas próprias palavras do ministro Gomes Pereira, 

quando ele, muito claramente, abordou o tema em seu relatório. Para o vice-almirante Gomes 

Pereira, estava clara a necessidade de serem encontrados meios que auxiliassem na proteção do 

território nacional. A conflagração europeia funcionou, de certa maneira, como catalizador para 

as preocupações do ministro.  

A preocupação do ministro, no entanto, ia além da questão militar. O desenvolvimento 

da indústria da pesca, para ele, era um recurso indispensável também em termos econômicos. 

Como já destacamos, o ministro Gomes Pereira havia chamado a atenção do presidente para o 

fato de que o país estava gastando demais com a importação de peixe, fato esse que justificaria 

“qualquer providência administrativa” para estimular a indústria da pesca nacional. O sentido 

a expressão “indústria da pesca” tem na época, pode ser obtido por meio de um artigo publicado 

na Revista Maritima Brazileira, por Estevam Adelino Martins, chefe do Estado-Maior da 

Armada, em 1918, no qual havia discutido a situação da indústria da pesca no país.  

                                                           
40 BRASIL. Decreto nº 447, de 19 de Maio de 1846 - Publicação Original. Disponível em 
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Martins afirmou que aquela indústria correspondia à pesca, à construção naval, aos 

serviços de polícia marítima, à conservação da costa, dos rios e das baías, do crédito marítimo, 

etc. 41 Portanto, a expressão dizia respeito a um sistema de organização econômico, envolvendo 

as várias etapas do processo produtivo, ou seja, a captura, a comercialização, o transporte, o 

crédito, tudo isso dentro de uma concepção racional que pretendia obter ganhos de 

produtividade. Nesse sentido, a expressão se contrapõe à ideia de “atividade artesanal”. 

 

1.1 A pesca: da pequena produção mercantil ou pesca artesanal à pesca de base industrial. 

 

Realizada num ambiente de risco, inconstante e perigoso como o mar, a pesca se 

configura como uma das principais e mais antiga atividade praticada pelo homem para obtenção 

de alimento. Na busca pelo peixe muitos homens se lançaram ao mar e enfrentaram os desafios 

que esse ambiente proporciona para satisfazer as suas necessidades mais básicas, como a 

nutrição dos corpos. Outros se lançaram ao mar a fim de satisfazer suas necessidades 

econômicas. Durante um determinado período da história, entre a segunda metade do século 

XIX e início do século XX, a caça às baleias era uma atividade bastante lucrativa. O óleo 

extraído delas era bastante apreciado por empreendedores desse ramo que o utilizavam na 

fabricação de velas, ceras e como combustível para iluminação pública.  

Não importa como se dava o trabalho do pescador, se baseado na pequena produção – 

onde ele era dono dos instrumentos que utilizava e dependia da sua própria força de trabalho e 

a de seus familiares – ou se ele trabalhava dentro de uma embarcação pesqueira – onde sua 

força de trabalho era utilizada e, por vezes, até expropriada por terceiros, como os pescadores 

ingleses no período da Revolução Industrial, verdadeiros proletários do mar – eles possuíam 

experiência empírica das condições físicas e biológicas do mar, da reprodução dos peixes42, 

conhecimento acumulado e transpassado por gerações. Essa experiência acumulada do 

pescador, de alguma forma, se constitui como a base do conhecimento científico atual. 

No Brasil, em fins do século XIX até a década de 1930, a produção pesqueira estava 

voltada para o consumo interno do país, ou seja, era um tipo de pequena produção mercantil. 

Os pescadores nesse período, com exceção dos grandes centros urbanos, combinavam a pesca 

com a agricultura, o pescador dependia das épocas de colheitas como também das épocas de 

reprodução de determinada espécie de peixe.  

                                                           
41 MARTINS, Estevam Adelino. O que deve ser a Marinha Mercante no Brazil Revista Maritima Brazileira, Rio 

de Janeiro, n° 7-8, p. 468, 1918.  
42 DIEGUES, Antônio Carlos. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. São Paulo: Ática. 1983. 
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Os pescadores do Centro-Sul, da região de São Paulo, conhecidos como caiçaras, tinham 

o costume de misturar a pesca com a prática agrícola, diferente dos jangadeiros, como eram 

denominados os pescadores de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte que se e dedicavam 

exclusivamente à pesca marítima artesanal.43 Pensando em termos sócio antropológicos, essas 

eram duas das culturas litorâneas ligadas à pesca no Brasil, além delas ainda havia a cultura dos 

caboclos, pescadores situados no litoral do Amazonas, e a dos açorianos, que se localizavam 

no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.44 

 Os jangadeiros se dedicavam quase que exclusivamente à pesca marítima, eles 

percorriam grandes distâncias a bordo de suas jangadas em busca do peixe45, mas isso não quer 

dizer que não fizessem uso também da agricultura. Luiz da Câmara Cascudo ao falar do 

jangadeiro, de suas práticas e do seu cotidiano, tocou na questão da alimentação, dos modos de 

fazer e de comer do pescador nordestino. De acordo com Cascudo, a alimentação do jangadeiro 

se restringia ao peixe cozido, ao pirão escaldado e a farinha de mandioca. A horta era reduzida 

ao essencial, aos temperos produzidos pelas mulheres dos pescadores em caixotes atrás da casa, 

usados para dar mais sabor ao caldo que se misturava com a farinha para se fazer o pirão. 

Cascudo assim descreveu parte do costume alimentar do jangadeiro e da prática do cultivo de 

hortaliças: “o predileto é o coentro, enfeitador da farófia, do pirão escaldado, pintando de verde 

o cozido [de peixe], é o primeiro e as vezes o único. Raras vezes uma cebolinha”.46  

Essa forma de produção, do tipo de pesca jangadeira, era basicamente “artesanal”. Isso 

poderia ser visto tanto no tipo de embarcação empregada na pesca, como nos instrumentos 

utilizados na atividade, todos eram fabricados artesanalmente nas próprias comunidades. Até 

as décadas inicias do século XX, a pesca no Brasil, de um modo geral, era realizada nos moldes 

da pequena produção mercantil, de base familiar. Foi a partir das décadas de 20 e 30 que outra 

forma de se organizar a produção começou a aparecer, diferente da pequena pesca. Essa outra 

forma exigia um volume maior de investimento de capitais e de uma divisão técnica do trabalho 

mais intensa no interior das embarcações motorizadas, que permitia uma acumulação de capital 

mais significativo. Podemos afirmar que era um tipo de pesca pré-industrial, pois somente na 

                                                           
43 SILVA, Luiz Geraldo Santos da. Caiçaras e jangadeiros: Cultura marítima e modernização no Brasil. Coord. 

Antonio Carlos S. Diegues. São Paulo: CEMAR/Universidade de São Paulo, 1993. 
44 DIEGUES, Antonio Carlos. A sócio-antropologia das comunidades de pescadores marítimos no Brasil. 

Etnográfica, Vol. III (2), 1999, pp. 361-375  
45 As jangadas eram embarcações construídas de maneira rudimentar e feitas de madeira. A comum, popular e 

típica, é seis paus. Ela não é reta como a balsa quadrangular. Existem diferentes tipos de jangadas (clássica, do 

alto, de tábua). Constroem-na de pau-de-jangada, jangadeira, piuba, imbira branca, pau-de-macaco no Pará e na 

sua falta, mulungu. Ver mais CASCUDO, Luiz da Câmara. Jangadeiros. Rio de Janeiro. Ministério da 

Agricultura. 1957, p. 105-129 
46 CASCUDO, Luiz da Câmara. Jangadeiros. Rio de Janeiro. Ministério da Agricultura. 1957. 
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década de 1960, com a criação da SUDEPE (Superintendência Desenvolvimento de Pesca), que 

o governo brasileiro decidiu transformar a atividade da pesca numa indústria de base.47 

A simplicidade dos meios empregados, como a utilização da jangada e da linha de 

algodão, assim como à técnica aplicada, como o método denominado de pesca de corrida, que 

se caracterizava em amarrar a linha com a isca e o anzol na coxa do mestre da jangada, que saía 

arrastando-a em alto mar48, caracterizava aquele modelo de pesca mais rudimentar, que se 

convencionou chamar de pesca artesanal em contraposição ao tipo de pesca de base industrial. 

Os pescadores artesanais também se caracterizavam pelo baixo custo que a produção 

envolvia, pela autonomia sobre alguns processos da produção e pela divisão do trabalho 

baseada, como já mencionamos, pelos laços de parentesco. Frequentemente esses pescadores 

cuidavam somente da parte da captura do peixe para sua subsistência,  e poucos se dedicavam 

ao comércio, que ficavam a mercê dos atravessadores e intermediários.49 Ao analisar essa 

relação entre os pescadores de Pernambuco e os atravessadores, Luiz Geraldo Silva afirma que 

esse tipo de relacionamento repousava no fato de que os pescadores não dispunham de materiais 

usuais na prática da pesca, como a jangada e as redes, e por isso tomavam de empréstimo esses 

recursos dos atravessadores ou “pombeiros” – como eram conhecidos no Recife. Silva destaca 

ainda que muitos pescadores sofreram de violência e até foram expulsos de suas comunidades 

por tentarem escapar do esquema “pescador - comissário - pombeiro, no qual cabia ao primeiro 

pescar, ao segundo intermediar e ao terceiro vender diretamente ao consumidor o pescado 

capturado”.50  

A lógica de trabalho dos pescadores, mesmo com as particularidades existentes nas 

diferentes culturas marítimas, obedecia a um tempo próprio, natural, regulado pela sua vontade 

e a necessidade de subsistência. Com o estabelecimento das bases industriais para atividade da 

pesca, iniciadas na década de 1920 e consolidadas na década de 1960, essa lógica mudaria.  

O pescador era a força de trabalho necessária para as companhias e empresas de pesca 

funcionarem, ou seja, ele adotaria outras práticas, obedeceria a um outro ritmo de trabalho, o 

da empresa e o do mercado. Um antigo jangadeiro de Olinda afirmou, sobre o fato dos 

pescadores não possuírem jangadas, que não adiantava “dar jangada para ele, porque ele vai 

num dia, pesca, arruma dinheiro e depois passa uma semana sem ir lá”.51 Essa atitude, de acordo 

                                                           
47 DIEGUES, Antônio Carlos. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. São Paulo: Ática. 1983. p. 3 
48 SILVA, Luiz Geraldo Santos da. Caiçaras e jangadeiros: Cultura marítima e modernização no Brasil. Coord. 

Antônio Carlos S. Diegues. São Paulo: CEMAR/Universidade de São Paulo, 1993. p.52-53. 
49 MALDONADO, Simone Carneiro. Pescadores do mar. São Paulo: Ática, 1986. 
50 SILVA, Luiz Geraldo Santos da. Caiçaras e jangadeiros: Cultura marítima e modernização no Brasil. Coord. 

Antônio Carlos S. Diegues. São Paulo: CEMAR/Universidade de São Paulo, 1993. p. 56. 
51 Idem. p. 17-18 



36 
 

com Luiz Geraldo, não era novidade entre os jangadeiros. A partir da análise de um documento 

produzido pelo Senado do Recife, em 1824, os pescadores se contentavam em pescar um só 

dia, o suficiente para garantir sua alimentação daquele dia ou mais dias e “desperdiçava” o resto 

do tempo com outras atividades, como tocar violão, jogar e beber. 

Na passagem do Império para o período republicano, o tema da pesca passou a integrar 

cada vez mais à pauta de discussão dos agentes do governo, que passaram a criar leis e projetos 

específicos para a pesca. 

 

1.2. O Ministério da Agricultura e a pesca. 

 

Oficialmente, somente no mês de março de 1920, em virtude do decreto nº. 14.086, foi 

que os assuntos relativos à pesca passaram para a pasta do Ministério Marinha. Antes disso, era 

do Ministério da Agriculta a competência de gerir esses assuntos. Quando a pesca estava sob o 

encargo do Ministério da Agricultura, ela era colocada como uma fonte de riquezas que 

impulsionaria a economia nacional. Alfredo Eugênio de Almeida Maia, enquanto ministro da 

Agricultura em 1899, afirmou que a pesca era uma “fonte de alimentação pública” e que o seu 

desenvolvimento reduziria a “introdução no paiz do producto similar estrangeiro”. A 

importação de peixe estrangeiro era uma das grandes preocupações dos administradores 

naquele momento, pois entendiam que a dependência das importações era uma das causas que 

justificavam o atraso no desenvolvimento industrial do país.52 

A situação da pesca, nas palavras do ministro, se encontrava em completo “estado de 

abatimento”. Esse quadro não correspondia, afirmava ele, com a “fertilidade reconhecida” dos 

mares que cercavam o extenso litoral brasileiro, pois a piscosidade do mar era uma garantia 

para os investimentos nesse ramo de trabalho. Em conformidade com essas noções, o governo 

havia autorizado a liberação de algumas concessões para que companhias particulares 

pudessem explorar a pesca no Atol das Rocas e no Arquipélago de Abrolhos – os decretos nº. 

3406, de 18 de setembro de 1899, e o nº. 3572, de 23 de janeiro de 1900, respectivamente. Essas 

concessões sugerem que o Estado estava interessado pela atividade da pesca, mas não tinha 

recursos suficientes para investir. A falta de investimento de capital particular, como destacou 

o ministro, fez com que aquelas concessões permanecessem inexploradas. 

Não podemos seguir adiante sem pelo menos antes nos questionarmos como o ministro 

Alfredo Eugênio havia chegado à conclusão de que o mar brasileiro possuía uma “fertilidade 
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reconhecida”? Até o momento não sabemos se algum estudo pragmático tinha sido feito nas 

águas pertencentes ao Brasil nos anos iniciais do século XX. Será que para ele parecia uma 

dedução lógica de que num país de grande extensão costeira devia haver, forçosamente, 

abundantes recursos pesqueiros? A maneira como ministro Alfredo Eugênio e outros entendem 

essa questão, sugere que sim. 

A posição do governo sobre os auxílios para a indústria da pesca era de que os recursos 

eram escassos. Lauro Müller quando apresentou seu relatório em 1903, quando era ministro da 

Agricultura, declarou para as empresas que tinham a pretensão de explorar a indústria da pesca, 

que se assegurassem de outra fonte de capital, mesmo o mar brasileiro sendo, como se 

acreditava, fértil. Muitos pedidos haviam sido enviados ao ministério, mas o poder Executivo, 

afirmava Müller, não tinha condições de atendê-las. Sobre aquele projeto que previa a 

regulamentação da pesca, Müller declarou que ele ainda estava sob análise na Câmara dos 

Deputados, concluindo que a situação da pesca ainda não tinha sido resolvida.53 No ano 

seguinte, Miguel Calmon du Pin e Almeida, sucessor de Müller, havia declarado em seu 

relatório o seu ponto de vista sobre como estava a situação da indústria da pesca. A indústria 

da pesca, afirmou o ministro em 1907, 

 
não tem tido entre nós o desenvolvimento que lhe faculta a vastidão dos nossos 

mares e rios, devido talvez á exiguidade de auxílios que a lei concede aos 

industriais que se lhe dedicam, impedindo dest’arte que se animem a empregar 

os capitaes necessários para a exploração desse importante ramo de 

actividade.54 

 

A declaração do ministro Miguel Calmon indica que os investimentos na atividade da 

pesca eram bastante reduzidos, assim como a participação da iniciativa privada. Calmon 

declarou ainda que se os poderes competentes, os encarregados de analisar aquele projeto que 

previa regulamentar a pesca, não deliberassem logo um resultado e expedissem uma lei que 

atendesse “os interesses nacionais” e garantisse o exercício daquela indústria, ela permaneceria 

“no estado de abatimento em que se depara, e que tanto é para lastimar”. 

Algumas medidas que pretendiam organizar a atividade da pesca foram elaboradas nesse 

período, elas levavam em consideração o valor econômico da pesca, como fonte de alimento 

para a sociedade e produto comercial, e o seu valor militar, como fonte de pessoal para reserva 

da Armada. O ministro da Agricultura Pedro de Toledo relatou, em 1911, que em outros países 
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a indústria da pesca atingia relativo grau de prosperidade e que esses resultados eram graças à 

proteção que os respectivos governos forneciam para a atividade da pesca. O Brasil, durante as 

primeiras décadas do século XX, tinha sua economia voltada, essencialmente, para 

agroexportação e poucos eram os gêneros que se destacavam nesse processo, entre eles estava 

o café, o açúcar e a borracha.55 É provável que a pesca tenha ficado de fora dos produtos de 

maior relevância nas exportações, exceto o óleo de baleia que aparecia com números bastante 

significativos. No geral, a pesca atendia a uma demanda interna, da pequena produção.  

Na intenção de demonstrar sua insatisfação perante a situação da pesca no país, e com 

a própria atuação do governo, Toledo declarou que era forçoso confessar, que muito pouco se 

estava sendo feito para se organizar a atividade da pesca. Para o ministro, a atividade continuava 

a ser feita “desordenadamente, por pescadores isolados, sempre em condições precárias”, 

dependentes dos negociantes, dos atravessadores “que lhes adiantam somas que nunca chegam 

a pagar, devido ao infinito preço que obtêm pelo produto do seu trabalho”.56 O que faltava, na 

opinião de Toledo, era uma ação centralizada do Estado, que controlaria a produção, 

determinaria quais seriam os métodos e técnicas empregados na atividade, assim como a 

comercialização, que também deveria ficar a cargo do Estado. 

O tema da pesca, após o ano de 1914, não aparecia mais nas páginas dos relatórios 

ministeriais da Agricultura, isto é, não havia mais uma seção dedicada a discutir os assuntos 

relativos à pesca como nos anos anteriores. É bem provável que a conflagração europeia, no 

período de 1914 a 1918, tenha contribuído para isso. A guerra foi uma das grandes causadoras 

de uma crise financeira e de abastecimento para os países que dependiam da produção europeia 

de bens de consumo. Com as importações diminuindo em ritmo acelerado, as fábricas que 

existiam no Brasil não podiam compensar a produção dos produtos que viam da Europa, pois 

não eram suficientemente aparelhadas para isso.57 

Nos anos anteriores a conflagração, no período de 1908 a 1913, as importações de 

maquinarias da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Alemanha e da França, chegavam a um 

total de 9,5 milhões de libras. Nos anos da guerra esse total passou para 2,7 milhões de libras, 
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ou seja, houve uma redução na atividade industrial brasileira.58 A pesca pode ter sido encarada 

como uma das alternativas, na época, para suprir a deficiência no setor industrial nesse período. 

 

1.3. A Marinha de Guerra e a pesca nacional. 

 

O tema da pesca voltaria a aparecer nos relatórios ministeriais somente no ano de 1918, 

especificamente nas páginas dedicadas a discutir os assuntos relacionados ao Ministério da 

Marinha. Quando o ministro da Marinha em exercício, o vice-almirante Antônio Coutinho 

Gomes Pereira, tratou da pesca no seu relatório, ele afirmou que não ia focar muito nos temas 

da pesca voltados para a economia, pois não era da competência do seu ministério. Na opinião 

dele, a função da Marinha de Guerra era “cuidar da defeza nacional, na fronteira marítima”, que 

no seu entendimento, por ser a mais acessível a todos, demandava “cuidados e precauções que 

nunca serão exaggerados”.59 Estevam Adelino Martins, naquele artigo que já mencionamos, 

reforçava a ideia do ministro Gomes Pereira sobre a função da Marinha de Guerra, de ser uma 

instituição dedicada à defesa nacional. Para Martins, a defesa nacional era um “problema vital 

da nação” e que a Grande Guerra havia demonstrado que o mar tinha e continuava a ter um 

“papel decisivo nas lutas entre os Estados que o tem por fronteiras”.  

Todavia, o posicionamento de Gomes Pereira, sobre as atribuições de cada ministério, 

não impediu que a Marinha promovesse discussões no que dizia respeito atividade da pesca. 

Na passagem do Império para o período republicano, a pesca passou a se tornar alvo das 

atenções dos governos, que passaram a criar leis e projetos específicos para a atividade. Uma 

das primeiras medidas governamentais que colocavam a pesca numa posição de destaque fora 

o decreto nº. 478, aprovado e sancionado em 9 de dezembro de 1897, durante o governo de 

Prudente de Morais. Tal decreto tratava, basicamente, do preenchimento dos claros da Marinha, 

isto é, das vagas que deveriam ser preenchidas para compor os quadros da força naval.  

Entre as disposições que constavam naquele decreto, havia aquele na forma do artigo 3, 

que determinava que a pesca seria nacionalizada após a expedição de um regulamento, no qual 

“todos os brazileiros, natos ou naturalisados”, que exercessem algum tipo de profissão 

marítima, seriam registrados ou matriculados nas repartições ligadas ao Ministério da 
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Marinha.60 De acordo com esse decreto-lei, às bases e as condições tanto para a inscrição 

marítima – o preenchimento dos quadros da força naval – quanto para a atividade da pesca, 

como vantagens, ônus e penas, que consistiriam em multas, prisões, embarque correcional, 

entre outras, seriam estabelecidas. Todos os artigos obedeciam ao princípio da defesa nacional, 

e o pescador estava inserido nesse processo, pois como um profissional marítimo, ele estava 

sujeito à inscrição no Ministério da Marinha e, nesse caso, poderia ser utilizado no serviço da 

Armada Nacional.  

Seis anos depois da aprovação desse decreto, o ministro da Marinha do governo de 

Rodrigues Alves, o contra-almirante Júlio Cesar de Noronha, organizou uma comissão para 

elaborar aquele projeto de regulamentação da pesca.61 Fizeram parte dessa comissão os oficiais 

da Marinha de Guerra vice-almirante Antônio Pompeu de Albuquerque Cavalcante, que veio a 

falecer no mesmo ano, no dia 19 de dezembro, o capitão-tenente Carlos Vidal de Oliveira 

Freitas e o secretário do Conselho Naval Joaquim de Oliveira Machado. Eles definiram seis 

princípios básicos que serviram de guia para o projeto: desenvolver a indústria da pesca, criar 

facilidades para o livre exercício do pescador, privilegiar o pescador nacional, proteger seus 

recursos, como a fauna e flora marinhas, fiscalizar e por último transformar “a classe dos 

pescadores num viveiro da marinhagem para a Armada Nacional”.62  

O fato de a Marinha ter avançado sobre o tema da pesca, colocando em evidência seus 

aspectos militares como recurso para a defesa nacional, pode ser entendido como uma maneira 

de afirmar e aumentar sua presença como instituição no âmbito nacional. A Marinha estava 

tentando resgatar o seu prestígio perante a nação e as outras Armas, desde o episódio da Revolta 

da Armada, de 1893. Após a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, fruto 

de um golpe militar, um governo provisório havia sido instalado e assumido o poder duração 

de 15 meses. À frente desse governo estava o marechal Deodoro da Fonseca. Uma parte da 

historiografia tende a colocar o golpe militar de Deodoro em destaque, o identificando como o 
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fundador da República, a contragosto, mas fundador.63 A instauração do novo regime não foi 

somente obra do golpe militar que fez com que a monarquia caísse, mas de todo um movimento 

que antecede o 15 de novembro, como a publicação do manifesto republicano, em 1870, no 

primeiro número do jornal A República.64 

Depois dos 15 meses de governo provisório, no ano de 1890, foram convocadas eleições 

para a Assembleia Constituinte e, quase um ano depois, no dia 24 de fevereiro de 1891, uma 

nova Constituição fora promulgada, com base na carta constitucional norte-americana, que 

tinha como marcas o federalismo, o presidencialismo e a divisão dos três poderes. No dia 

seguinte à promulgação, foi realizada a eleição presidencial. Na disputa concorriam o marechal 

Deodoro da Fonseca e o almirante Eduardo Wandenkolk, na chapa situacionista, e do outro 

lado estavam o Prudente de Morais e o também militar Floriano Peixoto, que possuía formação 

diferente da de Deodoro. O pleito foi vencido por Deodoro, com 129 votos, mas seu vice não 

conseguiu a maioria dos votos. O segundo na linha de sucessão presidencial foi o candidato a 

vice da chapa adversária, Floriano Peixoto, com 153 votos.65 O sistema de voto adotado foi a 

dos votos separados: uma eleição para presidente e outra para o vice. 

 O deodorismo constitucional duraria pouco, afirma o historiador Elio Chaves, devido as 

constantes desavenças entre as autoridades militares e as posições civilistas da maioria do 

Congresso, que evoluíram para um impasse político e disputa de legitimidade governativa entre 

Deodoro e Floriano Peixoto. Algumas ações administrativas de Deodoro resultaram em 

descontentamento generalizado por parte dos republicanos históricos; os republicanos paulistas, 

que haviam sofrido uma derrota quanto Prudente de Morais perdeu a eleição, passaram a julgar 

que não era mais adequado um militar governar os civis. O governo era sustentado por poucos 

grupos isolados quando ocorreu a dissolução do Congresso. Entretanto, o governo só poderia 

ter feito isso se o Congresso não estivesse reunido e em caso de alguma ameaça estrangeira, ou 

seja, era mais um golpe de Estado. 

                                                           
63 Essa interpretação foi sugerida por Joseph Love. Ele escreveu que “no dia 15 de novembro de 1889, os 

conspiradores republicanos que se agrupavam em torno do marechal Deodoro da Fonseca o convenceram a 

proclamar a República”. Ver mais em LOVE, Joseph. A República brasileira: federalismo e regionalismo (1889-

1937). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). A experiência brasileira: a grande transação. São Paulo: Senac. 

2000, p.127. 
64 NEVES, Margarida de Souza. Os cenários da República: o Brasil na virada do século XX. In: FERREIRA, 

Jorge (org.). O Brasil republicano: o tempo de liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 4º 

ed. 2010, p. 28-29. 
65 Idem, p. 35-36. 
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Setores da população organizaram suas resistências e não restou outra saída para 

Deodoro senão a renúncia.66 A crise institucional aumentaria com a entrada de Floriano Peixoto 

no lugar de Deodoro. Uma das primeiras medidas de Floriano foi a de nomear novos presidentes 

de estados para que a influência de Deodoro nos meios políticos diminuísse. As oposições feitas 

à Floriano foram julgadas pelo Congresso como um perigo para a República, de modo que o 

parlamento concedeu plenos poderes para o executivo combater as revoltas. 

Grupos de militares, do Exército e da Marinha, disseminaram a ideia de que era 

necessária a realização de novas eleições presidenciais. A rebelião das fortalezas de Laje e Santa 

Cruz, no dia 20 de janeiro de 1892, e outas manifestações, fizeram Floriano reagir 

energicamente contra esses tipos de protestos que queriam tornar seu governo ilegítimo. De 

acordo com o historiador Hélio Leôncio Martins, esse cenário de tensão, cheios de “ambições, 

choques, rebeldias, acabou envolvendo a Marinha”, que procurava se manter à margem da 

confusão existente. Diante desse quadro e pelo fato de que determinados grupos da Armada 

estavam se sentido humilhados e desprestigiados diante do Exército, por eles terem ficado à 

frente da proclamação da República. 67 

A Marinha, durante o governo imperial, tinha sido um lugar de distinção social, pois 

recebia, tradicionalmente, somente indivíduos ligados à elite, diferente do Exército. A 

oficialidade da Marinha e do Exército possuíam perfis diferentes no final do século XIX. O 

oficialato da Marinha era composto por homens ricos, ou seja, era o destino dos filhos da alta 

sociedade. No Exército, instituição acessível aos setores da sociedade mais populares, a 

oficialidade era composta por aqueles que não possuíam fortunas pessoais, de renda mais baixa, 

que procuravam oportunidades de estudo. A Marinha não havia recebido de bom grado a notícia 

da proclamação da República e participara do processo de instauração da República de forma 

secundária, o que fez com que ela tivesse uma parcela menor de representação burocrática.68 

Acreditava-se que o Exército estava gozando de privilégios políticos com a implantação do 

novo governo. A indignação dos oficiais, contra a dominação militar do Exército, levou-nos ao 

ponto de explosão, a levantarem armas contra o governo de Floriano no dia 6 de setembro de 

1893, no episódio conhecido como a Revolta da Armada. 
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Essa Revolta revelou o estado precário da frota brasileira. Com os quadros da Marinha 

divididos, a maior parte dos navios da esquadra havia ficado sob o controle dos rebelados. As 

forças do governo apelaram para o mercado internacional por uma frota emergencial. Essa frota 

foi chamada por Rui Barbosa de “esquadra de papel”, pois a considerava um “risível simulacro 

de vasos de guerra”.69 As forças governistas não tinham condições de enfrentar, diretamente, 

as forças rebeldes por causa da diferença considerável das forças navais. 

No dia 13 de setembro de 1893, a cidade do Rio de Janeiro fora bombardeada pelas 

forças rebeldes. Com a morte do almirante Luís Filipe Saldanha da Gama, oficial da Marinha 

que almejava a libertação do Brasil da dominação militar, em meados de 1895, chegava ao fim 

a Revolta da Esquadra. Em 1896 foram criadas as primeiras condições para a superação da crise 

que havia se instalado na Marinha, como a lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, 

que permitia a reintegração dos oficiais rebeldes aos quadros da Marinha. Essa medida era 

indispensável para qualquer tentativa de reconstrução da Marinha nacional, pois não seria 

possível a sua reorganização sem um efetivo humano qualificado.70 Após a anistia e com a 

ascensão de Rodrigues Alves ao poder, em 1902, um novo caminho se abriu para a organização 

da Marinha.  

O período posterior à Revolta da Armada foi marcado pela idealização e execução dos 

programas de reaparelhamento naval, isto é, a elaboração de propostas e projetos para a 

construção de novos navios que iriam compor a esquadra brasileira que recuperaria a imagem 

da Marinha de Guerra diante da nação.71 A esquadra era antiga e precisava de muitos serviços 

de reparos, assim como havia carência de pessoal com qualificação técnica para serem 

empregado nos serviços dos navios, os números eram bastantes reduzidos.  

Prudente de Moraes, em sua mensagem ao Congresso Nacional, no ano de 1895, havia 

dado algumas declarações sobre a situação da força naval e da necessidade de uma reforma 

geral. Ele falava sobre a necessidade de reformar as forças navais, porém nenhum tipo de crédito 
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para essas reformas tinha sido dispensado no seu governo, cuja prioridade era a recuperação 

econômica e financeira.72 O processo de “restauração” da Marinha ganhou mais forças com as 

ameaças, reais ou imaginadas, do imperialismo norte americano e europeu, bem como pela 

corrida armamentista do final do século XIX. De acordo com o historiador José Miguel Arias 

Neto, os conflitos armados entre Japão e a China, entre os anos de 1894 e 1895, entre Japão e 

Rússia, em 1905, com a vitória japonesa em ambas, e a guerra hispano americana, em 1898, 

demonstraram a necessidade de uma nova maneira de se organizar as forças navais do país.  

Rui Barbosa quando escreveu a sua Lição do Extremo Oriente, em 1895, ele refletia 

sobre as guerras que haviam ocorrido no Oriente e sobre o crescente poderio militar japonês. 

As reflexões de Rui Barbosa demonstraram a importância da Marinha como uma força protetora 

e de defesa em escala internacional. Para ele, o Brasil, mesmo possuindo um litoral muito 

extenso, tinha uma população insuficiente para guarnecer a Marinha, como também não possuía 

indústrias militares e mão de obra especializada. Rui Barbosa reproduziria as opiniões de 

especialistas e estrategistas militares, preocupados com a situação precária da Armada e as 

consequências que isso poderia acarretar em casos de conflito.73 O estado de enfraquecimento 

em que se encontrava o poder naval brasileiro era opinião comum entre militares e a sociedade 

civil. O país não dispunha de tecnologia que permitisse a construção dos próprios navios de 

guerra, como também era muito difícil à captação dos recursos necessários ao investimento.74  

O vice-presidente do Senado, Pinheiro Machado, na sessão solene de abertura da 1ª 

sessão ordinária da 5ª legislatura do Congresso Nacional da Republica dos Estados Unidos do 

Brasil, em 1903, afirmou que o material flutuante da Marinha estava, em grande medida, 

desvalorizado e necessitava de uma reorganização e adequação ao nível dos aperfeiçoamentos 

modernos. Ele havia chamado atenção para o fato de que era preciso preparar melhor o pessoal 

empregado nos quadros da Marinha e, para isso, sugeriu que fossem construídas escolas 

profissionais no aperfeiçoamento técnico dos marinheiros. Outra medida apontada por Pinheiro 

Machado, para melhorar os quadros da Marinha, havia sido a nacionalização da pesca. A pesca, 

na opinião dele, serviria como uma fonte de alimentação pública e de receita para o Estado.75 
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A organização do poder naval brasileiro também fazia parte do processo no qual o Brasil 

queria garantir sua hegemonia perante os países do hemisfério sul. Essas ideias se baseavam na 

teoria de Alfred Thayer Mahan. Historiador, estrategista e militar norte-americano, Mahan 

acreditava na influência do poder marítimo na evolução da civilização e na manutenção da 

balança do poder na política externa, levando em consideração a política e a geografia sobre 

um arcabouço histórico.76 

Na virada do século, a ideia de dotar a República com uma Marinha poderosa havia se 

tornado uma necessidade vital, principalmente durante o período em que Rio Branco ocupava 

o Ministério das Relações Exteriores, entre 1902 e 1912. Se acreditava que uma Marinha bem 

equipada garantiria visibilidade e prestígio ao país diante das grandes nações, bem como um 

lugar de hegemonia na América do Sul. Os programas navais dos anos iniciais do século XX 

seguiam essa lógica, embora divergissem em alguns pontos.  

O programa naval de 1904, elaborado pelo ministro da Marinha do governo de 

Rodrigues Alves, o contra-almirante Júlio Cesar de Noronha, determinava que a esquadra naval 

deveria ser composta por uma frota mista, de deslocamento moderado e que fosse compatível 

com os recursos econômicos do país.77 As diretrizes desse programa, de como se deveria 

construir os navios bélicos, foram inspiradas pelas ideias defendidas pela Jeune Ecole, da 

França, durante a segunda metade do século XIX, cujo princípio estratégico consistia num 

pensamento mais defensivo do que ofensivo.   

Esse programa foi bastante criticado pelo almirante Alexandrino de Alencar, pois ele 

era partidário da noção de que para o fortalecimento da força naval brasileira, a aquisição de 

navios com elevado deslocamento e alto poder de fogo era o ideal, e não uma frota mista, como 

estava previsto no programa de 1904. Dessa maneira, o poder naval brasileiro estaria 

equiparado aos das outras nações como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. O modelo 

seguido e posteriormente proposto pelo almirante Alexandrino de Alencar estava sintetizado 

nos estudos de Alfred Mahan, que acreditava que o combate moderno aconteceria no mar e com 
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46 
 

grandes navios. O modelo de Mahan só não havia levado em consideração o surgimento e a 

importância dos submarinos na balança do poder marítimo.78  

Quando, em 1906, Afonso Pena se elegera presidente da República, o almirante 

Alexandrino de Alencar fora escolhido por ele para ocupar o Ministério da Marinha. Sem perder 

tempo, o almirante anulou o crédito para o programa de 1904, como também alterou os projetos 

dos navios que estavam sendo construídos nos estaleiros ingleses.79 As modificações 

empreendidas nos projetos fizeram com que os navios fossem transformados em Dreadnought, 

navios maiores, de maior tonelagem.80 Com a construção dos novos navios, os novos 

equipamentos e instrumentos, cresceu a demanda por pessoal especializado, com conhecimento 

técnico e básico. 

O fato de a Marinha ter elaborado projetos que pretendiam reformar as forças navais, 

não quer dizer que os objetivos desses projetos foram alcançados, ou que havia um único e 

coeso projeto. Muitas vezes esses ideais existiam somente em discursos e modelos.81 Segundo 

a pesquisadora Silvia Capanema Almeida, a atenção voltada para o desenvolvimento técnico, 

no início do século XX, tinha como consequência imediata a substituição do pessoal da Armada. 

Com a mudança dos antigos navios, feitos de madeira, movidos à vela, pelos encouraçados, era 

exigido outro tipo de pessoal, mais especializado, e avesso às antigas medidas disciplinares 

mais rigorosas.82  

A aquisição dos novos navios, dos Dreadnought, com base no programa de Alexandrino 

de Alencar, apesar de representar um aumento do poder naval brasileiro, retirava da Marinha a 

capacidade de modernizar os quadros de pessoal, pois o programa estava focado nos navios. O 

erro da Marinha foi ter substituído à frota dos navios de guerra, sem ao mesmo tempo realizar 

a troca do pessoal a bordo, o que acabou contribuindo com o levante dos marinheiros, em 1910, 

que se rebelaram contra as péssimas condições de vida nos navios, no que se referia à má 
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alimentação e aos castigos corporais.83 A Marinha, ao que parece, não havia levado em conta 

que o seu progresso técnico tinha que andar de mãos dadas com o progresso humano. 

 Os indivíduos da Marinha de outrora, aqueles que serviam nos barcos à vela, 

recrutados pela polícia e nas cadeias, verdadeiros “homens feras”, “homens de ferro em navios 

de madeira”, na expressão do vice-almirante Hélio Leôncio Martins, adestrados sob a mais 

rigorosa disciplina, não poderiam ser os mesmos indivíduos a servirem nos encouraçados do 

século XX. Nessa lógica, Gilberto Freyre afirmou que a República brasileira teria falhado nesse 

ponto, pois havia priorizado a “modernização das coisas e das técnicas sem se cuidar ao mesmo 

tempo da adaptação dos homens e das pessoas a novas situações criadas pela ampliação ou pela 

modernização tecnológica da vida brasileira”. 84   

Nesse quadro, a modernização da Marinha se caracterizava pelas reformas materiais, 

dos equipamentos e de pessoal, com propostas de soluções para o problema do recrutamento. 

Isso não quer dizer que esses projetos eram uniformes e não tivessem contradições. Almeida 

chama atenção para o fato de que essas interpretações estavam alinhadas com as teorias raciais 

da época, mas que a partir das pesquisas nos relatórios da Marinha, obras do período, 

documentos diplomáticos ou militares, é possível relativizar o paradigma da contradição entre 

o desenvolvimento técnico e o pessoal e perceber que o processo de modernização da Marinha 

havia levado em consideração também o quadro do pessoal, mesmo que em certos casos 

houvesse contradições nos projetos, mas não necessariamente uma oposição entre as duas 

dimensões. 

As poucas medidas positivas realizadas nesse período não foram suficientes para que a 

Marinha se reerguesse. Críticas contundente as falhas da Marinha, em 1910, indicavam que ela 

estava “sem estado maior, sem organização militar e sem educação profissional”, de modo que 

não poderia ser uma “marinha eficiente”, do mais alto posto até o último aprendiz. A Marinha 

estava em estado de letargia em 1921, pois continuava com o material decadente, e do ponto de 

vista humano, havia o “desalento, renúncia e pessimismo”.85 

Por isso, e pela extensa fronteira marítima pertencente ao Estado-nação, o princípio da 

defesa nacional havia sido um dos fatores que influenciariam o ministro Antônio Coutinho 

Gomes Pereira na idealização do projeto da campanha do cruzador José Bonifácio. De acordo 

com ele, os resultados obtidos por meio dos estudos realizados pelo José Bonifácio, na sua 

                                                           
83 Sobre a Revolta da chibata. Ver mais em: SILVA, Marcos A. da. Contra a chibata: marinheiros brasileiros em 

1910. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002. 
84 ALMEIDA, 2010, p. 148 apud FREYRE, 2000, p. 899. 
85 CARONE, Edgard. A República Velha: evolução política. 4. Ed. Rio de Janeiro: Difel. Vol. 2. 1983. 
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viagem de sondagem, dariam condições para o seu departamento tratar “da organização do 

serviço e da regulamentação da pesca”, mas com a condição de que o Congresso transferisse 

para o Ministério da Marinha a pasta da pesca.  

A missão do cruzador José Bonifácio, nesse sentido, fez parte do esforço estratégico da 

Marinha para aumentar o seu prestígio, pois a campanha garantiria visibilidade nacional à 

instituição pela proporção de suas ações e pelo modo como ela foi propagandeada. Entretanto, 

mais do que pensar em “organizar os serviços da pesca”, é provável que o ministro Gomes 

Pereira tenha enxergado, ou tenha lançado luz numa questão antiga e cara à Marinha: o 

preenchimento dos quadros vazios da força naval. A falta de pessoal seria suprida pelas reservas 

militares provenientes das populações que viviam ao logo do litoral, especificamente, os 

pescadores. A viagem do cruzador José Bonifácio representa o auge desse processo, pois ela 

renderia não apenas reservas militares para a Marinha, como forças auxiliares na defesa do 

território nacional, na fronteira marítima, mas também seria uma maneira de tentar resgatar o 

seu prestígio. 

 

1.4.Raul Soares assumi o Ministério da Marinha.  

 

O vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira não ocuparia o cargo de ministro da 

Marinha por muito tempo. Quando Rodrigues Alves foi eleito presidente, em 1918, Gomes 

Pereira havia sido o escolhido para assumir as incumbências do Ministério da Marinha. O 

grande problema veio com a doença e morte de Rodrigues Alves. As funções do Executivo 

foram passadas para seu vice, Delfim Moreira, no dia 15 de novembro de 1918. A posse de 

Delfim Moreira não havia alterado em nada a escolha do vice-almirante para o cargo de ministro 

da Marinha, assim como conservou todo o ministério escolhido por Rodrigues Alves até o 

momento da sua morte, quando tratou de convocar novas eleições em julho de 1919. 

Em meio às discussões sobre quem deveria ser o novo presidente do país, os nomes de 

Rui Barbosa e Epitácio Pessoa foram indicados para concorrerem ao pleito que iria se formar 

internamente. Rui Barbosa quando indicado por Nilo Peçanha, foi considerado um obstáculo 

pelos representantes dos grandes Estados. Isso porque o projeto político de Rui Barbosa 

consistia em uma revisão constitucional e em outras medidas da sua plataforma anterior, como 

as propostas da época da campanha civilista no momento das eleições de 1910, na qual o 

Marechal Hermes da Fonseca saiu dela vitorioso.86 

                                                           
86 A campanha civilista tinha como base um projeto de reformas que pretendia promover uma revisão 

constitucional, o combate às oligarquias, a ampliação do crédito, a edição de um Código Civil, a reorganização 
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O apoio que Rui Barbosa tinha recebido de grande parte do estado de São Paulo, não foi 

o mesmo em 1919. Havia grupos favoráveis à candidatura dele, como aqueles representados 

por Herculano de Freitas e o próprio governador do Estado, Altino Arantes, e os contrários 

como Rodolfo Miranda, Antônio Lacerda Franco e Oscar Rodrigues Alves, que acreditavam 

numa alternativa que não fosse uma opção paulista. Devido à impossibilidade de entendimento 

entre as forças políticas representativas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, o nome de 

Epitácio Pessoa foi indicado pelo Partido Republicano Mineiro, como solução para o impasse, 

uma alternativa com condições para manter a unidade dos setores políticos. 

Com a maioria dos votos dos deputados e senadores, o nome de Epitácio Pessoa tinha 

sido o escolhido. Ele estava fora do país, em Versalhes, chefiando a delegação brasileira na 

Conferência de Paz, quando recebera um telegrama de Antônio Azeredo, no qual o informava 

da vitória do seu nome para presidente do país, na eleição que tinha sido realizada no dia 12 de 

abril de 1919. Epitácio Pessoa retornou ao Brasil no mês de julho já como novo presidente. A 

postura assumida por Epitácio Pessoa tinha sido a de não demonstrar ligações partidárias com 

os Estados dominantes. O seu governo pretendia ser, afirmou ele, “um governo de ordem, de 

liberdade e de justiça”.87  

A escolha do seu ministério procurou manter o governo composto por políticos não 

ligados aos grandes Estados e sem presenças de militares. Na opinião dele “a escolha dos 

auxiliares é função privativa do presidente, por isso mesmo que são pessoas de sua confiança e 

não da confiança política das Câmaras ou dos partidos”.88 A separação das pastas militares dos 

serviços da administração tinha sido uma de suas primeiras ideias. Para ele, a administração 

pública deveria ficar a cargo de civis, ou seja, a participação de militares na vida política ficaria 

limitada. As Forças Armadas, no seu governo, desempenhariam um papel mais técnico, como 

o preparo das tropas por exemplo.89  

Epitácio Pessoa, seguindo as diretrizes do seu programa de governo, havia nomeado 

Pandiá Calógeras, estudioso dos assuntos militares e conhecido nos círculos de Exército, para 

assumir o Ministério da Guerra, e o advogado Raul Soares para o Ministério da Marinha. A 

                                                           
do aparelho burocrático estatal e uma reforma eleitoral que viesse a substituir, nos municípios, o processo de 

alistamento por um registro civil eleitoral, ou seja, o voto secreto. Essas propostas que Rui Barbosa queria 

implementar foram apoiadas por grande parte do estado de São Paulo e da Bahia, mas desagradava às oligarquias 

que precisavam do sistema da política dos governadores para manter o jogo político e os seus interesses, como à 

mineira, à gaúcha e à pernambucana. CARONE, Edgard. A República Velha: evolução política. 4. Ed. Rio de 

Janeiro: Difel.. Vol. 2. 1983.p. 260. 
87 Obras Completas de Epitácio Pessoa, Defesas Diversas, p. 69. Apud  CARONE, Edgard. A República Velha: 

evolução política. Rio de Janeiro: Difel. 4. ed. Vol. 2. 1983, p. 334. 
88 GABAGLIA, Laurita Pessoa Raja. Epitácio Pessoa 1865-1942. Rio de Janeiro. Editora José Olympio, 

1951, p. 332. 
89 Idem, p. 334. 



50 
 

decisão do presidente, de não indicar militares para as pastas militares, havia provocado 

apreensão entre o alto comando das Armas. Sobre isso o General Cardoso de Aguiar havia 

declarado que a escolha de um civil para assumir uma pasta militar não agradava às aspirações 

do Exército.90  De acordo com o contra-almirante Manoel José Nogueira da Gama, autor de 

uma biografia sobre o vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, a atitude de Epitácio 

Pessoa foi vista com maus olhos pela classe da Marinha, pois fazia parte de pura politicagem.91  

No momento da escolha de seus ministros, e com a relutância das Armas em aceitar suas 

determinações, Epitácio Pessoa havia se posicionado, definitivamente, quando o General Tasso 

Fragoso o havia informado sobre uma espécie de greve orquestrada pelas duas Armas. A 

provável greve tinha sido articulada após os boatos que se espalharam a respeito dos nomes 

indicados para assumirem as pastas militares. É preciso deixar claro que não era a totalidade 

das Forças Armadas que havia se manifestado contraria à decisão de Epitácio Pessoa, mas sim 

um certo grupo de oficiais que, segundo Laurita Pessoa, se consideravam uma casta privilegiada 

dentro da nação, que acreditavam que os militares deveriam participar das decisões políticas, 

ou seja, que deveriam sair da caserna. A possibilidade de uma greve militar, bem como o 

entendimento de Epitácio Pessoa sobre o lugar que as classes militares deveriam ocupar no país, 

foram as bases que determinariam suas escolhas políticas. 

A ideia defendida por Epitácio Pessoa ficou ainda mais evidente quando ele exonerou 

da pasta da Marinha o vice-almirante Gomes Pereira e o realocou como chefe do Estado Maior 

da Armada, uma função mais técnica. Junto a isso veio a nomeação do advogado Raul Soares 

para o Ministério da Marinha. Gomes Pereira havia procurado Epitácio Pessoa às vésperas da 

posse presidencial, no dia 27 de julho de 1919, para convencê-lo a não seguir adiante na sua 

decisão, mas tudo em vão. Epitácio Pessoa não lhe dera ouvidos e afirmara que estava no seu 

“incontestável direito”, que resistiria a qualquer tentativa de perturbação da ordem 

constitucional da República.92  

Quando assumiu a pasta da Marinha, Raul Soares levou adiante o projeto idealizado 

pelo seu antecessor, da viagem do cruzador auxiliar José Bonifácio pelo litoral brasileiro. Raul 

Soares, no seu primeiro relatório como ministro da Marinha, em 1919, apresentou o tema da 

pesca para o presidente da República como uma atividade que, embora representasse um grande 

valor econômico, se encontrava em estado de abandono. A Economia, ou seja, o valor 

                                                           
90 CARONE, Edgard. A República Velha: evolução política. 4. Ed. Vol. 2. Rio de Janeiro: Difel. 1983, p. 335. 
91 GAMA, Manoel José Nogueira da. Biografia do almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira (1865-1926). Rio 

de Janeiro: Imprensa Naval. 1948, p.18 
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econômico representado pela pesca, tinha sido o foco de sua apresentação no que se referia ao 

tema.  

Na seção intitulada “Pesca”, Raul Soares havia destacado a necessidade de uma 

“regulamentação especial” para a pesca, pois era uma atividade, afirmava ele, que tinha relação 

direta com “futuro econômico do país” e para isso se deveria “regulamentar os vários ramos da 

pesca declarando-a pertencente a União”. Seu ponto de vista se sustentava no argumento de que 

a atividade da pesca estava sendo praticada de uma maneira que prejudicava o desenvolvimento 

daquilo que ele chamou de “fonte de extraordinária riqueza”, por isso a necessidade de “liberta-

la” dos meios de destruição. 

 O ministro tomava como base os primeiros resultados fornecidos pela comissão que se 

encontrava em viagem a bordo do cruzador José Bonifácio. De acordo com Raul Soares, o 

comandante Frederico Villar lhe confirmava o estado de exploração a que se encontrava a pesca 

e que diante do “aniquilamento” da indústria da pesca, o regulamento tinha que estabelecer uma 

série de medidas proibitivas e outras permissivas. Entre as medidas permitidas estavam as 

“concessões para ser iniciada a criação de peixes de raças finas”. Além disso, afirmava Raul 

Soares, seriam aplicados métodos, mais adequados à “nova indústria”, os quais ele havia 

denominado de “modernos” e que estavam há muito tempo sendo realizados nos países mais 

adiantados.93  

 Com a “nova indústria” veio a noção de que os pescadores precisavam de estímulos na 

atividade, como a criação de facilidades na aquisição dos “elementos empregados na pesca” – 

redes, linhas, embarcações, etc.,– o que levaria ao barateamento do pescado, “produto tão 

necessário à alimentação pública” e que estava sendo vendido, na opinião do ministro, “por um 

preço exorbitante”. No novo regulamento, estariam incorporadas as orientações aos capitães 

dos portos para serem “atenuadas a destruição dessa indústria”.  

Raul Soares havia usado da sua posição de ministro, em plena função, para criticar a 

antiga administração encarregada de cuidar dos assuntos da pesca, o Ministério da Agricultura. 

Ele havia destacado que na época em que a pesca era gerenciada pelo Ministério da Agricultura, 

ela “possuía uma organização e tinha pessoal habilitado”, assim como verba para custear o seu 

desenvolvimento. Quando a pasta da pesca passou para o Ministério da Marinha, o pessoal tinha 

sido reduzido e o crédito destinado para o custeio havia sido limitado. Do ponto de vista de 

Raul Soares, essa era a razão pela qual a pesca estava “completamente abandonada” e que só 

não estava pior por causa dos capitães dos portos que evitavam “certos danos”, por exemplo, 

                                                           
93 BRASIL, Ministério de Marinha. Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1920, p. 159. 
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com a destruição dos currais e cercadas de peixe, prejudicais a navegação por formarem bancos 

de areia. Esse era o único contato, afirmava o ministro, que os capitães dos portos tinham com 

a pesca, isso e a matrícula do pessoal que nela trabalhava.94 

 Quando Epitácio Pessoa ascendeu ao poder, em 1919, grande parte do mundo estava 

passando por uma situação de instabilidade política e econômica, provocada pela Primeira 

Guerra Mundial. No Brasil, o comércio, a indústria, o transporte da produção e o consumo 

sofreram com influência do conflito europeu. Entre os anos de 1917 e 1920, a situação 

econômica do país era grave, representada pelas muitas greves e manifestações operárias, o que 

compelia a gestão de Epitácio Pessoa à resolução desses problemas e de equilibrar a finanças.95 

Levando em consideração o momento político e a situação econômica do país durante o governo 

de Epitácio Pessoa, fica claro a atenção dada por Raul Soares para a pesca, ao tentar demonstrar 

o seu “grande valor econômico”. O desenvolvimento da pesca servia como discurso e aos 

propósitos do governo de Epitácio Pessoa, ou seja, era uma possibilidade tirar o país da crise 

provocada guerra ou pelo menos diminuir os seus efeitos. 

 Outro ponto que podemos destacar na apresentação de Raul Soares, que demonstra 

claramente a política pessoísta, foi a tentativa de fortalecimento do poder central diante dos 

poderes estaduais. A política interna “esterilizava-se em lutas pequeninas”, sem ideais, de 

ambições particularistas que dividia e enfraquecia o sentimento nacional. Isso fica ainda mais 

evidente quando Epitácio Pessoa declarou, em sua Mensagem presidencial de 3 de setembro de 

1919, que, naquele momento, os estados “têm uma liberdade que enfraquece a União”. 96 Assim, 

a declaração de Raul Soares, de que se deveria “regulamentar os vários ramos da pesca, 

declarando-a pertencente a União”, pode ser entendida como uma maneira do poder federal 

intervir na política e na economia dos estados, como também a intervenção dos capitães dos 

portos, funcionários do Estado, que procuravam conter “certos danos” à navegação destruindo 

currais de peixe. 

O controle da atividade da pesca pelo governo federal levava em consideração a questão 

da alimentação pública, também comentada por Raul Soares em seu relatório. O ministro 

afirmava que o peixe era um produto necessário como fonte de alimento para a população, mas 

criticava o gasto exagerado com as importações para aquela finalidade. Foi a partir da década 

de 1930 que uma política de intervenção estatal, no âmbito da alimentação pública, pode ser 
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vista de maneira mais abrangente. A alimentação se inseria como parte de uma política 

higienista de caráter preventivo, da qual o Estado possuía papel de relevo, na criação de 

instituições próprias para isso, como a criação de um Instituto de Nutrição e de um Comitê 

Técnico de Alimentação.97  

 José Messias do Carmo – marinheiro, médico, farmacêutico e autor de uma Política 

Alimentar Brasileira, em 1937 – afirmava que o peixe era um alimento agradável, bastante 

nutritivo e de fácil digestão. Entretanto, se o Brasil ainda não tinha uma produção capaz de 

concorrer como “auxiliar da ração diária do povo brasileiro”, era porque ainda se adotava 

“primitivos métodos de pesca”. Na sua opinião o crédito marítimo permitiria a solução da 

“questão da industrialização da pesca”.98 A subalimentação da população brasileira era uma 

questão social e de economia política, pois a maior parte da população possuía salários 

incapazes de assegurar a sua sobrevivência, assim como também não possuíam uma educação 

alimentar. Para isso, uma das alternativas propostas por ele era o estabelecimento de uma 

campanha de caráter nacional que compreendesse o ensino da alimentação nas escolas.99 

 No Brasil, o debate sobre a alimentação pública e a nutrição dos corpos ganhou força a 

partir da década de 1930, de modo que se originou um campo de saber específico. Desde o final 

da Primeira Guerra Mundial, os estudos relacionados à alimentação vinham tomando impulso 

e, após o conflito, havia recebido tratamento diferenciado, pois possuía relativa importância 

como estratégia em períodos de guerra. 100  O que podemos perceber e o que a leitura das fontes 

nos sugerem é que o processo de intervenção do Estado, no que se referia à alimentação pública 

e a utilização do peixe como parte do cardápio diário da população brasileira, não começaram 

a partir dos anos 1930, ele é anterior. 

 Em suma, Raul Soares havia apresentado a Epitácio Pessoa a ideia, o valor e as 

vantagens de uma indústria da pesca bem desenvolvida para o país. Ao que tudo indica, os 

dados fornecidos por Raul Soares fizeram com que o governo pessoísta autorizasse a 

transferência da pasta da pesca do Ministério da Agricultura para o da Marinha, pelo decreto 

nº. 14.086 de 1920. Esse decreto tinha como objetivo “aperfeiçoar essa indústria e o fim remoto 

do seu aproveitamento na defesa nacional, em caso de guerra”. Dava-se início, afirma Laurita 
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Pessoa, às primeiras medidas de inspeção dos centros de pesca no litoral e de uma “grande obra 

patriótica”, que seria a Nacionalização da Pesca.101 

A transferência da pesca entre os ministérios somente oficializou a ideia que já estava 

em andamento desde 1918, e que tinha iniciado, concretamente, no dia 13 de outubro de 1919. 

A campanha do cruzador José Bonifácio, que sob o comando do capitão de corveta Frederico 

Villar daria movimento à nacionalização da pesca.102  

 

1.5.Os pescadores e a defesa nacional. 

 

Alguns aspectos da missão do cruzador José Bonifácio devem ser entendidos dentro do 

cenário da Primeira Guerra Mundial. Com a eclosão do conflito, ganhou força no país a opinião 

de que se deveria cuidar melhor da defesa nacional, dos limites territoriais e das fronteiras. O 

mar, como havia declarado o vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, era a primeira 

fronteira nacional, a primeira faixa do território e da soberania nacional a ser protegida, ainda 

mais com o “aspecto novo” do conflito, a guerra submarina. Dentro do nacionalismo difuso que 

se espalhou pelo país durante as décadas iniciais do século XX, teve impulso, durante e após a 

guerra, a campanha pelo serviço militar obrigatório. O novo programa nacionalista estava 

centrado na formação do cidadão inflamado de amor cívico e apto para a defesa da pátria. 

A ideia do serviço militar obrigatório, a qual tinha como seu maior entusiasta Olavo 

Bilac, estava em circulação no país. O serviço militar, nas palavras de Bilac, era o “triumpho 

completo da democracia; o nivelamento das classes; a escola da ordem, da disciplina, da 

cohesão;” era também a escola da “higyene obrigatoria”, da regeneração física e muscular. A 

instrução e formação militar dos cidadãos, de regeneração dos corpos por meio da higienização, 

seriam as bases para se resgatar a nacionalidade de um país “sem nacionalidade”.103 Nesse 

sentido, a ideia de sanear o litoral, apresentada pelo vice-almiranre Gomes Pereira, estava em 

comum acordo com os interesses militares, pois era vantajoso garantir boas condições de vida 

– moradia e saúde – aos habitantes da costa, principalmente aos pescadores, que poderiam ser 

úteis como reserva militar da nação. Teríamos uma espécie de pescador-marinheiro, noção que 

não era estranha às forças armadas como um todo.  
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No mesmo período, dentro do Exército e se expandindo pela sociedade a partir de certos 

grupos, a ideia do “soldado-cidadão” tinha ganhado expressão considerável.104 Essa ideologia 

fora difundida, inicialmente, por alguns jornalistas republicanos como Quintino Bocaiúva, no 

Rio de Janeiro, e Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, cuja finalidade era criar um clima de 

ânimos aflorados e de incitar os militares a intervirem na política durante o Governo Imperial. 

A expressão, afirma José Murilo de Carvalho, havia sido consagrada no Manifesto dirigido por 

Deodoro ao Parlamento e à Nação, no final de 1899, no qual Rui Barbosa escrevera que 

“cidadãos fardados” não poderiam ter o direito de participar da vida política do país negado. 

Carvalho afirma que Rui Barbosa, certamente, se arrependeria mais tarde de tal afirmação. 

A Grande Guerra revelou alguns pontos fracos e fragilidades na capacidade do Brasil 

em defender o seu território em momentos de conflito.  O Brasil havia declarado à Alemanha 

em 1917, após o afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães em 

aguas europeias. Junto com a declaração de guerra brasileira veio a percepção de que o Brasil 

não possuía estrutura logística eficiente e muito menos navios em condições satisfatórias.105 

Mesmo com essas condições, a Marinha cumpria o necessário para manter a política de 

neutralidade que havia sido articulada pelo presidente em exercício na época, Wenceslau Braz.  

A patrulha da costa era realizada, na medida do possível, como determinava a alta 

Administração Naval, chefiada pelo Almirante Alexandrino de Alencar, ministro da Marinha. 

O temor girava em torno dos ataques que os navios brasileiros pudessem sofrer na costa 

brasileira pelos corsários alemães e seus submarinos. Os alemães, em janeiro daquele ano, 

deram início os ataques aos navios beligerantes, assim como os neutros que estivessem 

navegando em águas de disputa. Como sabemos, a guerra não chegou de fato à costa brasileira, 

mas seus efeitos chegaram. No dia 18 de outubro de 1917, o navio brasileiro Macau havia sido 

torpedeado a 200 milhas do Cabo Finisterra, na Espanha. Logo após esse ataque e com amplo 

clamor popular, o Brasil declarou guerra à Alemanha.106  

 Os navios eram limitados ou não podiam mais se deslocar em termos de 

operacionalidade, eram verdadeiras fortalezas flutuantes. Dos 21 navios que formavam as três 

divisões navais – do Norte, do Centro e do Sul – apenas meia dúzia poderia ser utilizada em 

combate, se necessário.107 Em 1918, o vice-almirante Gomes Pereira afirmava que a Esquadra 

                                                           
104 CARVALHO, José Murilo. As forças armadas na Primeira República: o poder desestabilizador. In: História 

geral da civilização brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 229. 
105 ALMEIDA, Francisco Eduardo Alves de. A situação material dos navios de guerra da Armada Nacional ao 
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106 Idem, p. 9. 
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não correspondia às necessidades da defesa do litoral brasileiro. Ele criticou “as ideias 

dominantes na ocasião”, uma alusão à maneira como o Alexandrino de Alencar havia conduzido 

à organização da força naval, que na opinião de Gomes Pereira não atendia aos anseios 

nacionais.108 A preocupação com um possível ataque na época da guerra, fez com que o governo 

adotasse algumas medidas com a finalidade de garantir recursos para a defesa nacional. A 

criação de reservas navais era uma delas. 

A Reserva Naval, criada durante a Grande Guerra, no dia 6 de setembro de 1916, 

compreendia, no momento de sua criação, duas categorias. A primeira seria direcionada aos 

indivíduos matriculados nas Capitanias dos Portos que quisessem se inscrever como reservistas. 

A segunda era composta pelos associados dos clubes filiados à Federação Brasileira das 

Sociedades de Remo. O alistamento de reservistas teve bastante regularidade nos primeiros 

anos, mas aos poucos a quantidade de inscrições foi diminuindo. A Revista Marítima Brasileira, 

em 1920, apresentou uma comparação entre a taxa de inscritos em 1918 e em 1919.109 Em 1919, 

o número de inscritos na primeira categoria era de 2.331 homens, dos quais 758 receberam a 

carteira de reservista. Da segunda categoria 529 homens se inscreveram, sendo que 327 

receberam à reservista. Em 1919, nenhuma inscrição havia sido registrada e apenas 30 

alistamentos foram contabilizados da segunda categoria. 

O ministro Raul Soares ressaltava que a importância das reservas militares não poderia 

“ser posta em dúvida”. Ele argumentava que não havia nação alguma que mantivesse 

permanentemente as Armas efetivamente para a guerra, pois nenhum orçamento suportaria tal 

empreendimento. Na opinião dele, o problema seria resolvido “com a formação de reservas de 

homens e materiais que se articularão, na hora oportuna, no mecanismo bélico para a defesa do 

paiz”. Sobre isso, o ministro afirmou que possuía do seu antecessor o esboço de uma 

organização para essas reservas. 110  

A organização seria da seguinte forma: reserva de 1ª classe, formada pelos praças com 

tempo de serviço na Armada e com habilidades e conhecimentos peculiares adquiridos nesse 

tempo de serviço. Após algum tempo, esses primeiros reservistas passariam a constituir a 2ª 

classe, junto com os marinheiros da frota mercante e os pescadores do oceano, que se mostrarem 

habilitados. A última classe, a terceira, compreenderiam aos membros das associações dos 

“sports náuticos”, aos pescadores e outros matriculados nas capitanias. Raul Soares afirmava 
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que esse tipo de organização poderia servir de base para uma lei que o Congresso pretendia 

decretar sobre o assunto. Provavelmente o ministro estava fazendo alusão à lei da 

Nacionalização da Pesca.  

Raul Soares havia repetido o discurso do vice-almirante Antônio Coutinho Gomes 

Pereira sobre a utilização dos pescadores como reserva militar da nação, sobre como “as 

embarcações de pesca são elementos de subido valor para a vigilância da costa, a caça dos 

submarinos, e outros serviços de guerra” e das vantagens que o Brasil teria com o 

desenvolvimento da indústria da pesca, no campo da economia e da defesa militar. Raul Soares 

afirmou que isso tinha sido o motivo pelo qual o governo, após autorização do Congresso, havia 

transferido a pesca do Ministério da Agricultura para o da Marinha, como já mencionamos neste 

capítulo.  

O ponto auge desse processo foi a campanha do cruzador auxiliar José Bonifácio. Raul 

Soares havia definido o programa da viagem com base nas ideias do seu antecessor. Ao falar 

sobre a campanha, que ela faria primeiro uma escala em Pernambuco, o ministro havia deixado 

claro os objetivos do programa. Assim disse Raul Soares: o navio “demandou [para] o extremo 

norte do paiz onde iniciou o serviço de fundação de colônias de pescadores, de propaganda dos 

processos racionais de pesca e de distribuição de remédios e instrução para a cura de endemias 

reinantes no litoral”.111  

A campanha fazia parte amplo esforço dispendido pelos governos e por inúmeros 

setores de intelectuais, técnicos e reformadores sociais, para construir uma “identidade 

nacional” centrada no elemento nativo. A década de 1920 foi um período de intensos debates 

nacionalistas que enfatizavam a necessidade de um “olhar” que visualizasse, de certa maneira, 

o país como algo diferente do “Velho Mundo”, colocando a mestiçagem, por exemplo, como 

um de seus principais pontos de referência.112 Era um grande projeto nacional que pretendia 

constituir um modelo de homem para uma sociedade moderna, considerando-se que o projeto 

de moderno no Brasil, especialmente no Brasil republicano, compreendia a aplicação das metas 

do higienismo – sanear, higienizar e prevenir – que estiveram presentes tanto nas reformas 

urbanas (como aquelas que foram realizadas na capital federal, o Rio de Janeiro, e noutras 

cidades brasileiras), como em diversos projetos educacionais desenvolvidos no período. 

Não faltaram as opiniões dos intelectuais (ensaístas, historiadores, sociólogos, etc.), no 

sentido de produzir um diagnóstico da situação nacional e um balanço das condições para se 
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levar o país ao progresso e à ordem inscrita na bandeira republicana.  Os debates passavam por 

temas como a natureza tropical, a mestiçagem, a ciência e a língua. Se por um lado, havia os 

prognósticos francamente otimistas, como no livro do conde Afonso Celso, Porque me ufano 

de meu país, de 1900, interpretando a nação brasileira sob o ponto de vista das qualidades 

espaciais, ou seja, da grandeza do território, das riquezas da fauna e da flora, da força étnica e 

da projeção do Brasil como terra do futuro e do progresso113, os diagnósticos pessimistas sobre 

o país e seu povo não ficavam atrás.  

É o caso, para ficarmos nas obras fundamentais, de Retrato do Brasil, “ensaio sobre a 

tristeza brasileira’, de Paulo Prado, publicado em 1928, no qual afirmava, ao tratar da luxúria: 

“O esplêndido dinamismo dessa gente rude obedecia a dois grandes impulsos que dominam 

toda a psicologia da descoberta e nunca foram geradores de alegria: a ambição do ouro e a 

sensualidade livre e infrene que, como culto, a Renascença fizera ressuscitar”.114 

Monteiro Lobato foi outro intelectual que também contribuiu para a discussão sobre o 

ideal de nação brasileira. Em 1914, ele havia feito uma análise do que seria o típico 

representante do brasileiro, representado pelo homem rural, pelo caipira, pelo sertanejo, pela 

popular do Jeca Tatu, que trabalhava “abaçanado pelo sol” e não na costa “praguejada de 

europeísmo”.115 Na sua descrição estigmatizada do homem do campo paulista, que vivia “a 

vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso”, vítima da miséria e da 

exclusão, Monteiro Lobato acabava por evidenciar os problemas relacionados à saúde pública, 

à moradia e a alimentação, não apenas de São Paulo, mas de todo o país.116 

Monteiro Lobato estava chamando a atenção para um dos tipos regionais com os quais 

se refletia sobre a identidade da nação, estabelecendo sua geografia, etnografia, sua história. A 

partir dos estudos da geografia, tanto como dos estudos folclóricos como da literatura regional, 

tomaram forma as figuras representativas das várias regiões do espaço nacional.  Em 1920, 

Oliveira Viana, na obra Populações meridionais do Brasil, já estabelecia, dentro de um enfoque 

que pretendia se fundar em princípios científicos, a proposta de classificar o espaço nacional a 

partir das diferenças de meio e psicologia dos tipos humanos.117  
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Se para Lobato o homem do campo representava o que era ser brasileiro – ou seja, o 

indivíduo “abaçanado pelo sol”, livre do europeísmo praguejado na costa – o que representava 

o pescador nessa conjuntura, já que ele era também um indivíduo que trabalhava 

constantemente sob sol forte e também sofria com as doenças, a miséria, o analfabetismo, e, 

mesmo vivendo na costa, não estava praguejado de europeísmo? A figura do pescador havia 

sido colocada em evidência nacional a partir da campanha do cruzador José Bonifácio, quando 

ele foi colocado no centro das atenções e das políticas do Estado na década de 1920 de maneira 

mais sistemática. Todavia, antes de subirmos a bordo do cruzador José Bonifácio e de seguir 

viagem pelo litoral brasileiro para podermos pelo menos identificarmos alguns aspectos sociais 

daquela figura, precisamos conhecer uma personagem de fundamental importância e central 

nessa trama, o comandante do navio, na época capitão de corveta, Frederico Otávio de Lemos 

Villar, conhecido como Frederico Villar. 

  



60 
 

CAPÍTULO 2 – FREDERICO VILLAR: UM OFICIAL DA MARINHA DE GUERRA 

EM TEMPOS DE REFORMA. 

 

Nascido na cidade do Rio de Janeiro no dia 18 de outubro de 1875, Frederico Villar 

ingressou na Escola Naval no ano de 1891, onde fez o curso preparatório que o habilitava como 

aspirante à guarda-marinha. Villar já havia cursado quase dois anos na Escola Naval quando a 

Revolta da Armada, em 1893, eclodiu. Nesse momento a instituição teve suas funções 

suspensas, ficando subordinada ao Quartel General da Marinha. Villar, no seu tempo de aluno 

da Escola Naval, havia seguido fiel e devotadamente o almirante Luís Felipe Saldanha da Gama, 

que na época era o diretor da referida Escola. Por ter feito parte do grupo rebelado na Revolta, 

Frederico Villar foi considerado desertor em 17 de abril de 1894, tendo baixa no ano seguinte.118 

O jovem aspirante só voltaria para a Esquadra em 1896, mesmo ano da lei da Anistia, para o 

seu 2º ano de curso.  

 Frederico Villar, já como capitão tenente, fez parte de um grupo de oficiais da Marinha 

que, inspirados em associações similares em outras nacionalidades – Alemanha, Inglaterra, 

Estados Unidos, Japão, Itália, etc. – criaram, no ano de 1907, a Liga Marítima Brasileira. 119 A 

Liga tinha o objetivo de discutir sobre questões ligadas ao mundo marítimo, isto é, aquilo que 

era genericamente definido como “assuntos ligados ao comércio marítimo”, mas incluía, 

igualmente, informações sobre os processos de construção naval, indústrias marítimas, pesca e 

esporte náutico. No mesmo ano de sua criação, no mês de julho, foi publicado o primeiro 

número da Revista da Liga Marítima Brasileira, sob a coordenação dos oficias capitão-tenente 

Arthur de Brito Pereira e o capitão-tenente Arthur Dias, na condição de editores. A revista tinha 

periodicidade mensal e os seus volumes eram enviados, gratuitamente, para os seus sócios e 

vendidas ao público. 

Os editores deixaram claro, no primeiro número, quais eram os objetivos e o que 

pretendiam com criação da Liga Marítima Brasileira. Em síntese, a intenção da Liga era 

colaborar com o desenvolvimento do Brasil, com o seu poder naval e de expandir as indústrias 
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marítimas e o seu comércio. Os editores deixavam claro que também estavam buscando apoio 

para “aproximar da Marinha de Guerra à Marinha Mercante”. Não só aproximas as duas 

Marinhas, mas também todos aqueles que simpatizavam com a vida no mar, como marinheiros, 

comerciantes, pescadores e esportistas, todos aqueles para quem o mar era um espaço de 

trabalho e de sobrevivência. A Liga Marítima Brasileira também tinha como objetivo apoiar os 

“trabalhadores do mar”, por meio da criação de planos assistenciais que beneficiassem esses 

trabalhadores, como a construção de abrigos, de hospitais, de escolas e de oficinas.120 

Durante os primeiros anos de existência da Liga Marítima Brasileira, Frederico Villar 

empreendeu algumas viagens pelos estados brasileiros realizando conferências sobre a 

instituição que acabara de nascer para conseguir apoio da sociedade civil e, assim, formar um 

corpo de associados que integrariam a Liga Marítima.121 Esses sócios formariam uma espécie 

de diretoria, que deveriam, efetivamente, auxiliar na representatividade da Liga nos estados 

brasileiros.  

Não era qualquer indivíduo que poderia se candidatar ou se tonar sócio da Liga Marítima 

Brasileira, eram somente pessoas provenientes de certos grupos sociais, ou pessoas que 

demonstrassem prestigio social, como pode ser observado na nota publicada pelo jornal Diário 

de Natal, no dia 12 de outubro de 1907. A nota tratava da 2º conferência do capitão-tenente 

Frederico Villar no salão do palácio do governo da cidade do Natal, na qual estavam presentes 

o governador do Estado e muitas outras famílias, caracterizadas como “boas famílias”. 122 

A presença de Frederico Villar e da comissão da Liga Marítima nos estados 

desencadeava um movimento no qual os grupos representativos do poder, principalmente nas 

capitais, queriam participar. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, deve ser ressaltada a 

participação de mulheres em uma de suas conferências. Elas se mostraram bastante interessadas 

em participar da Liga Marítima como suas representantes. Momentos antes do início da 

conferência, Joanita Gurgel pediu a palavra. Ela iniciou sua intervenção dando os cumprimentos 

ao conferencista “em nome da família norte-rio-grandense”, e em seguida indicou os nomes de 

Sarah Barreto, Alvina Câmara, Beatriz Dantas, Clara Soares, Arminda Caldas e ela própria, 

para formarem uma diretoria que auxiliaria a Liga Marítima no estado. Joanita indicou ainda 

os nomes das “Exmas., Sras. D. Ignez Maranhão, D. Idalina Carrilho e D. Justina Teixeira de 

Moura para protectoras da Liga”.  
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A imprensa procurava retratar as conferências de Villar como resultado do 

envolvimento de todas as classes sociais, numa perspectiva nacionalista de comunhão e união 

dos povos em prol de uma causa maior: o desenvolvimento da força naval e também o da nação. 

Entretanto, os locais escolhidos para a realização dessas conferências, como os teatros e as 

sedes dos poderes locais, por si só já limitavam à participação de alguns setores da sociedade.123 

O período que Frederico Villar ficou à frente da Liga Marítima Brasileira, como funcionário 

incumbido de promover uma série de conferências de propaganda sobre a Liga, havia 

propiciado a ele a oportunidade de circular entre as capitais da costa brasileira, bem como por 

certas cidades. Ele permaneceu pelo menos um ano na função de segundo secretário da Liga 

Marítima Brasileira e como conferencista e, ao que parece, somente na região norte do país.  

De acordo com a publicação do Jornal do Comércio, de Manaus, o escritor e poeta 

Virgílio Varzea também estava desenvolvendo ações como as de Villar, de “propaganda da 

Liga Marítima Brasileira”, no extremo sul do país. Nessa mesma publicação, a noção de que a 

Liga Marítima Brasileira tinha inspiração nas instituições similares, como a inglesa e a alemã, 

cujo propósito era a difusão do gosto pela vida do mar entre todas as classes sociais, por meio 

das conferências, exibições filmes e revistas ilustradas havia sido ressaltada pelo diretor do 

jornal, Vicente Reis. A criação de associações cooperativas entre os trabalhadores do mar, de 

hospitais, de escolas, bem como a discussão dos avanços da Marinha de Guerra e da criação de 

reservas navais também foram atribuídas às funções da Liga. O artigo também chamava atenção 

para a precariedade da força naval brasileira, tanto no que se referia as condições materiais 

quanto as humanas. Os navios de guerra brasileiros foram chamados de “velhos lobos do mar”, 

uma alusão ao estado da frota.124 

Vicente Reis tinha apresentado a ideia de que havia na Marinha “oficiais ardentes e 

fervorosos”, mas que precisavam de orientação dos seus superiores. O que não havia, no 

entendimento do diretor, era “marinhagem suficiente para os grandes couraçados”. Esse 

argumento havia sido usado como uma maneira de demonstrar a urgência de se organizar e 

preencher os quadros da Marinha de Guerra. A preparação desses homens deveria ser lenta para 

que eles adquirissem prática e habilidade para servirem nos grandes navios (Dreadnoughts). 

 Nessa perspectiva, a Liga Marítima Brasileira foi definida como “viveiro da maruja 

nacional”, que funcionaria “adestrando em tempos de paz as futuras guarnições como auxiliares 

da Marinha de Guerra” e, dessa maneira, estariam preparadas para uma “eventualidade de 

sangue e ruína”. Tal eventualidade era uma referência ao momento histórico das lutas pela 
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independência do Brasil e a participação de Thomas Cockrane, oficial britânico que havia 

comandado a Armada Imperial Brasileira, em 1823.  

Se por um lado a imagem da Marinha de Guerra procurava suas bases na história de 

Independência, por outro, ela buscava referências nos eventos militares do século XX. Em 

1908, os planos de modernização da força naval estavam no seu auge. Tinha sido durante a 

Primeira Grande Guerra que a ideia de uma reserva naval havia concretizado oficialmente, mas 

era uma noção antiga, a qual não levava em conta os efeitos da conflagração europeia.  

O historiador Luiz Geraldo Silva, ao realizar uma etnografia histórica sobre o 

desenvolvimento das culturas marítimas, dos canoeiros, dos marinheiros e dos pescadores nos 

trópicos, entre os séculos XVII e XIX, tratou da reserva naval da nação. Luiz Geraldo dedicou-

se ao exame dos dispositivos legais utilizados como meios de disciplinar a vida e o cotidiano 

desses trabalhadores, bem como a tentativa de incutir uma nova noção de trabalho, diferente 

daquela dos séculos XVII e XVIII.125  

A ideia de se criar uma reserva naval, utilizando-se de pescadores e de outros 

trabalhadores do mar, circulava desde meados da segunda metade do século XIX, como uma 

necessidade de âmbito nacional. Todavia, aponta Silva, a execução dessa ideia não era tão fácil 

assim. O autor afirma que a resistência à matricula nas capitanias dos portos, bem como ao 

recrutamento dos trabalhadores marítimos, eram obstáculos a serem enfrentados, de modo que 

os oficiais da Marinha, a partir da década de 1850, passaram a elaborar uma outra estratégia, 

mas sem perder de vista a ideia de transformar os trabalhadores do mar em reserva militar da 

nação.126 É provável que as autoridades políticas e oficiais da Marinha, no período da Grande 

Guerra, ao testemunharem a natureza do conflito, tenham pensado em maneiras mais rápidas e 

eficientes de reforçar as defesas do país e de suprir as forças armadas de pessoal e de material. 

A criação da Reserva Naval foi uma dessas maneiras. 

No ano seguinte ao lançamento da Revista da Liga Marítima Brasileira, Frederico Villar 

passou a contribuir com a Liga de outra maneira. Ele não mais viajava e nem realizava 

conferências, mas escrevia artigos sobre a Marinha, alguns deles de caráter técnico sobre os 

submarinos, por exemplo, entre outros assuntos navais.127 Em 1908, ele foi exonerado do cargo 

de ajudante na Biblioteca da Marinha, sendo substituído pelo capitão de corveta Octacílio 

                                                           
125 SILVA, Luiz Geraldo. A faina, a festa e o rito: uma etnografia histórica sobre as gentes do mar sec. XVII ao 

XIX. Campinas: Papirus, 2002.  
126 Idem, p. 227. 
127 SUBMARINOS. O Paiz, Rio de Janeiro, 7 jan., 1909, p.5. 
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Nunes de Almeida, o que o liberou para que ele pudesse se dedicar a outras atividades.128 Nos 

anos seguintes, Frederico Villar viajou para a Europa incumbido de realizar estudos sobre 

técnicas e táticas navais, artilharia, daquilo que na época chamaram de “poderoso e 

imprescindível elemento de guerra naval”, uma alusão ao submarino.129  

Dentre os assuntos que figuravam nas páginas da Revista da Liga estava a pesca. As 

publicações relacionadas a esse tema, nos primeiros anos do periódico, procuravam estimular 

o desenvolvimento das “indústrias da pesca”, algumas pretendiam chamar a atenção dos 

legisladores, da União e dos Estados, para aquilo que o oficial Arthur Dias, redator chefe do 

periódico em 1909, havia considerado como um “vastissimo campo de acção econômico-

social”, uma alusão ao mundo marítimo.130  

Arthur Dias afirmava que o Brasil gostava de estar “alheio a tudo que interessa ao 

progresso”, pelo fato de que o país não havia nenhum representante oficial, nenhuma autoridade 

política, no Congresso de Pesca que estava ocorrendo na cidade de Sables d’Olonne, França. 

Na cidade francesa estava somente o representante da Liga, Argollo Ferrão, que também era o 

redator do periódico Le Brésil. Ferrão havia entrado entrado em contato com os diretores das 

Liga Marítima Francesa e com especialistas técnicos, com o objetivo de colher informações 

sobre os processos de pesca que ajudariam no projeto de fundação de Escola de Pesca, que teria 

sua sede na cidade do Rio de Janeiro. 

Nas palavras de Arthur Dias, o desejo da Liga Marítima Brasileira era “atrair atenção 

dos nossos grandes capitalistas e dos nossos dirigentes oficiais”, pois a população que vivia na 

orla do mar e dos rios poderia ser, na opinião do redator, “instruída e adestrada nos processos 

modernos da pesca”, assim como para o aproveitamento da riqueza pública. O capitão-tenente 

Frederico Villar estava viajando pela Europa, realizando estudos sobre técnicas de guerra, como 

também havia aproveitado o momento para analisar os processos de pesca mais adequados para 

a situação brasileira, com a finalidade de fazer com que os empresários do ramo pesqueiro 

investissem e entrassem contato com as técnicas, que tanto Villar quanto Arthur Dias 

consideravam mais modernas.  

Arthur Dias havia deixado claro que recebera mensagens incentivo e encorajamento dos 

centros de pesca europeus para que ele continuasse com a iniciativa, assim como mensagens 

                                                           
128 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do Ministro da Marinha Alexandrino Faria de Alencar ao 

Presidente da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, abril de 1909, p. 85. 
129 LIVRAMENTO, Affonso Cavalcante. Submarinos. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, nº 3. p. 343-

377, 1909. Ver também: Submarinos. O Paiz, Rio de Janeiro, 10 fev., 1909, p. 5; Submarinos. O Paiz, Rio de 

Janeiro, 16 fev., 1909, p. 2. 
130 DIAS, Arthur. Interesse de pesca no Brasil: o congresso de pesca de Sables d’Olonne e o delegado da Liga. 

Revista da Liga Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, nº 27, p. 28. 1909.  



65 
 

que o desencorajavam. Uma carta recebida pelo redator, enviada para ele pelos “srs. Jacob e 

Walter e C. de Paris”, tratava do projeto de uma Exposição de Pesca Marítima, no Rio de 

Janeiro. O texto da carta foi destacado por Arthur Dias como uma maneira de chamar a atenção 

para o fato de o Brasil não estava com a devida preocupação com relação ao desenvolvimento 

da indústria da pesca. Um trecho da carta em particular fazia referência ao envio de navios de 

pesca, “13 veleiros e 2 vapores de pesca” para a cidade do Rio de Janeiro”, de maneira que tais 

navios nunca foram empregados na atividade da pesca, isso trinta anos antes. O trecho também 

mencionava que tinha sido enviado, “há uns cinco ou seis anos”, também para a capital federal, 

“um vapor pescador”, mas que em razão das resistências dos “pescadores de canoa”, também 

não havia sido possível a sua utilização.  

O progresso do país, nas palavras de Arthur Dias, estava “pondo na ordem do dia muitas 

ideias” e as indústrias marítimas era uma delas, principalmente a indústria da pesca, chamada 

por ele de “agricultura do mar”. Na opinião dele o Brasil não possuía, em 1908, uma estatística 

dos pescadores e que ainda não se possuía a pesca organizada industrialmente. Para ele, a 

proposta de construir uma Escola de Pesca significava uma maneira eficaz para sanar a falta de 

informações e dados sobre a pesca, o que retiraria o selo de “primitividade e empirismo 

estacionário” da atividade no Brasil. 131 

 Quando Frederico Villar regressou de sua temporada na Europa, no ano de 1910, 

período no qual o oficial havia entrado em contato com os grandes centros de pesca e da 

indústria marítima, ele acabou se envolvendo em um problema institucional que repercutiu 

bastante pela imprensa. O jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, publicou, no dia 18 de 

setembro, a seguinte nota: “De ordem do Sr. Ministro da Marinha foi preso por oito dias, o 

capitão tenente Frederico Villar”.132 O motivo da prisão do oficial tinha sido uma suposta 

censura que Villar havia feito aos seus superiores. Meses depois, Frederico Villar foi novamente 

preso por escrever uma carta, cujos termos, de acordo com a nota publicada pelo Gazeta de 

Notícias, foram considerados pelos superiores da Armada incompatíveis com a disciplina 

militar. Dessa vez o capitão tenente havia ficado preso a bordo do cruzador Barroso.133  

As prisões de Frederico Villar sugerem que ele não compactuava com a gestão 

administrativa da Marinha naquele momento, que tinha a figura do almirante Alexandrino Faria 

de Alencar ocupando o posto mais alto da administração, como ministro da Marinha. Quase 
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uma semana depois da última prisão de Villar, uma licença de quatro meses a foi concedida a 

ele para, de acordo com o Gazeta de Notícias, “tratar de seus interesses fora da República”.  

No dia 8 de dezembro de 1910, Villar viajou para a Europa. 134 Nessa segunda vigem, 

ele havia se dedicado aos estudos e observações da atividade pesqueira nos países do velho 

continente – Inglaterra, França, Itália, Alemanha, etc. Depois dessa licença de quatro meses, 

que possibilitou a viagem de Villar, uma outra foi concedida a ele pelo Decreto de 18 de abril, 

de quatro anos, para que ele se dedicasse ao aperfeiçoamento das “industrias marítimas” no 

Brasil, como foi exposto pelo contra-almirante Manoel Ignácio Belfort Vieira, então ministro 

da Marinha, em 1912. Para que Villar pudesse permanecer esses quatro anos se dedicando as 

indústrias marítimas, ele teve que ser transferido para os quadros da reserva da Marinha.135   

Villar regressou oficialmente à atividade da Marinha somente em 1914, quando assumiu 

o comando da canhoneira Amapá, em Belém do Pará.136 Nas palavras de Braz da Silva, a função 

de Villar era a de cumprir as disposições que garantissem a neutralidade do Brasil, diante do 

conflito que estava ocorrendo na Europa. Pouco tempo depois, por motivos de doença, Villar 

teve que regressar para à cidade do Rio de Janeiro. Após o seu regresso à capital, o já capitão 

de corveta assumiria o comando do cruzador torpedeiro Timbira.  

Braz da Silva destacou no seu relato biográfico sobre Frederico Villar, que esse oficial 

era bastante elogiado pela sua conduta e por suas ações. Entre aqueles que o elogiavam estava 

o almirante Alexandrino Faria de Alencar, que louvava sua colaboração na Escola Naval, em 

1915, e o presidente da República Venceslau Braz, que enaltecia a “brilhante prova que deu de 

esforço, devotamento e patriotismo”, quando exercia função de direção do Tiro Naval, por ter 

conseguido, em tempo limitado, “ministrar a instrução militar e organizar as primeiras reservas 

navais”, que seriam capazes de defender à nação. Entretanto, como pode o ministro da Marinha 

Alexandrino de Alencar elogiar a conduta de Frederico Villar se anos antes, também na 

condição de ministro da Marinha, ordenou que Villar fosse preso, duas vezes, como mostramos 

anteriormente, por insubordinação aos seus superiores?  

Podemos pensar que o documento produzido pelo almirante Antônio Mendes Braz da 

Silva tinha a finalidade de apresentar uma imagem positiva e sem erros de Frederico Villar. Isso 

fica ainda mais evidente quando Braz da Silva suprimiu algumas partes do texto, sobre a 

conduta e comportamento de Villar. Uma das partes suprimidas, que foi sublinhada com a 
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135 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do Ministro da Marinha Manoel Ignacio Belfort Vieira 
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finalidade de ser desconsiderada no seu conjunto, tratava de uma confusão envolvendo Villar 

ainda da época de estudante na Escola Naval. O autor da “biografia” afirmou que esse fato seria 

revelador do temperamento de Frederico Villar. Segue o trecho: 

Como estamos fazendo biografia, podem ser mencionados alguns dados não 

laudatórios. Por exemplo – e isso explica o temperamento de Villar - em 25 

de agosto de 1892 foi recolhido ao bailéu por seis dias por haver, 

propositadamente, inutilizado um desenho em que trabalhava um seu colega 

de nome Otavio Perry e, em seguida, travando-se de luta corporal com o 

aspirante Venceslau Caldas – que defendera este colega, quebrara uma 

gambiarra. 

 

 O temperamento de Frederico Villar será também objeto de nossas análises ainda no 

capítulo três, quando discutiremos alguns problemas que ocorreram durante a viagem do 

cruzador José Bonifácio. Por ora, vamos tentar responder a seguinte questão: o que levou a 

Marinha de Guerra a escolher o capitão de corveta Frederico Villar para assumir o posto de 

comandante da missão do cruzador José Bonifácio? A princípio, pelo que podemos observar 

até agora das ações de Villar, essa decisão se justifica pelo seu envolvimento e conhecimento 

no que se referia ao tema da pesca. É esse ponto que passaremos a desenvolver a partir de agora. 

 

2.1. Frederico Villar e a organização da pesca. 

 

  Ao longo da sua carreira, Frederico Villar manteve intenso e intimo contato com o 

mundo da pesca. As viagens que ele fez à Europa, para pesquisas e observações sobre as 

“indústrias da pesca” nos países daquele continente, garantiram resultados concretos, como a 

produção de um relatório sobre a “organização da pesca”, que foi submetido a análise do 

ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, em 1911. Esse relatório será analisado mais adiante. 

Quando estava na Europa em 1909, em Clarens, na Suíça, Villar havia dado início a 

uma série de artigos sobre as “indústrias da pesca” que foram enviados para o jornal A 

Província. No dia 16 de outubro de 1909, Villar abria a série de artigos. Ele afirmava que dentre 

os crimes cometidos pelos governos brasileiros, tanto no Império quanto na República, estava 

o que ele denominou de abandono das “indústrias marítimas nacionais”.137 Para o oficial, era 

de fundamental importância o desenvolvimento da atividade da pesca, considerada por ele 

como uma “riqueza”. As suas ideias e propostas tinham como objetivo a organização de uma 

indústria da pesca nacional, cujo objetivo pretendido era o diminuir as importações do bacalhau, 

produto que para Villar era altamente custoso aos cofres públicos.  
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Para demonstrar o quanto de dinheiro público o governo estava gastando com as 

importações de bacalhau e assim justificar o abandono das indústrias da pesca no Brasil, Villar 

destacou alguns dados estatísticos sobre esses gastos. De acordo com ele, no ano de 1906, o 

governo brasileiro havia despendido com a importação de bacalhau cerca de 12.274:412$000; 

no ano seguinte foram gastos cerca de 13.976:541$000 e, de janeiro a setembro de 1908, os 

gastos chegaram a 11.878:075$000.138 

 Quando analisamos o Annuario Estatístico do Brazil, publicado no ano de 1916, mas 

que tratava dos anos de 1908 a 1912, podemos perceber que a atenção do governo estava 

centrada na produção com base na agricultura e na pecuária, isto é, a atenção girava em torno 

da agroexportação de poucos gêneros, como o café, o açúcar e a borracha.139  A grande extensão 

do território, as condições favoráveis de clima, de solo e as riquezas naturais, de acordo com 

José L. Bulhões Carvalho, não foram bem aproveitadas pelo Brasil. A falta de povoamento e a 

grandeza do território foram colocadas como condições que dificultavam a restringiam “a 

permuta dos productos agrícolas e industriais, acarretando como consequência embaraços ao 

continuo desenvolvimento da lavoura, do comércio e das industrias.” Bulhões Carvalho era um 

médico sanitarista, especializado em estatística, que iniciou no serviço público, em 1892, como 

comissário da Inspetoria Geral de Higiene Pública. Ele atuou também no Instituto Sanitário 

Federal e, junto com Oswaldo Cruz, integrou a Diretoria Geral de Saúde Pública. Em 1907, 

Bulhões Carvalho entrou para a repartição oficial das estatísticas nacionais, quando assumiu à 

Diretoria Geral de Estatística.140 

Não era por acaso que seus textos faziam referências constantes sobre as questões de 

saúde, do melhoramento físico da população e de uma política de imigração. Bulhões Carvalho 

acreditava nas vantagens de se explorar melhor o território e de elevar o número da população, 

ao mesmo tempo assegurando sua melhoria física e intelectual. Isso seria conseguido, nas suas 

palavras, por meio da imigração, do “sangue novo” proveniente de outras nacionalidades, para 

o desenvolvimento da “raça”. As condições de miséria do país eram atribuídas as populações 

                                                           
138As informações sobre a produção de pescado no Brasil, nesse período, são um tanto quanto esparsas e 

fragmentadas. É bem provável que isso ocorra por causa da própria produção brasileira voltada, quase que 
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1960, boletins sobre a pesca passaram a ser publicados pela SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca) e por outras instituições. Somente nas décadas seguintes, o IBGE passou a disponibilizar informações e 

dados estatísticos sobre a pesca de forma mais detalhada. Ver mais: Instituto de Pesca. Disponível em < 
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140 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Bulhões Carvalho, um médico cuidando da estatística 
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sertanejas que se localizavam mais ao norte, distantes do centro político e cultural do país e que 

não eram favorecidas pelas correntes imigratórias, pela falta de medidas profiláticas contra 

moléstias e a falta de saneamento. O modo como Bulhões Carvalho enxergava as coisas era, de 

certa maneira, uma tendência na época.  

Bulhões Carvalho, com base nos resultados da Estatística Comercial, havia feito uma 

síntese da situação econômica do país. Para ele a agricultura era a principal fonte de riqueza do 

Brasil e as indústrias nacionais, mesmo sendo favorecidas pela tarifa protecionista, 

economicamente não satisfaziam as exigências do consumo interno.141 Sobre a produção 

agrícola, era o mesmo pensamento de insuficiência, ou seja, que o país não poderia também 

dispensar a concorrência dos produtos externos.142   

A atividade da pesca não aparecia nesses Annuarios como uma prática econômica 

relevante, salvo em algumas tabelas, que descriminavam os produtos de importação e de 

exportação do país. O azeite ou óleo de baleia era um dos produtos que figuravam na pauta de 

exportação, mas sua representatividade era pequena, pelo menos nesse período, se comparada 

a outros volumes de origem agrícola. Nas duas primeiras décadas do século XX, o Brasil havia 

sido o destino dos interesses das firmas baleeiras estrangeiras, na sua maioria norueguesas, 

como Didrichsen, Moy e Co., de Christiana, Olso, que procuravam investir ações em uma 

companhia chamada A/S Brasil, com o objetivo de unir a caça de baleias com a pesqueira 

comercial.143 

Dentre os produtos que figuravam na pauta de importação de gêneros alimentícios do 

Annuário Estatístico, estava o bacalhau. Esse tipo de peixe não era produzido no Brasil, assim 

como a farinha de trigo, o azeite de oliva e o vinagre, mas eram todos largamente consumidos 

por uma parte da sociedade. Os produtos consumidos pela população, produzidos internamente, 

eram basicamente de origem agrícola e/ou pecuária, como a farinha de mandioca, o arroz, o 

                                                           
141 BRASIL. Annuario Estatístico do Brazil: economia e finanças. Diretoria Geral de Estatística. Ministério da 

Agricultura, Industria e comercio. 1º anno. Volume II. 1908-1912 Disponível em < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_1908_1912_v2.pdf > acesso em 08/03/2018. 
142 Bulhões Carvalho se aproximava das ideias defendidas por Inocêncio Serzedelo Correia, sobre a produção 

nacional. Serzedelo Correia, que tinha atuado no Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas e no 

Ministério da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, acreditava que o problema econômico brasileiro seria 

resolvido se fossem desenvolvidas as forças produtivas de modo harmônico, em suas palavras, por meio de uma 

“proteção razoável” do Estado, tanto da indústria quanto da agricultura, que garantiria a independência da 

economia nacional. Ver mais: LUZ, Nícia Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo: Alfa-

Ômega, 1975. p. 81. 
143 Outras, de fato, atuaram nas águas brasileiras, como a expedição VIK, gerenciada por Lars Christensen, que 

possuía um navio-fabrica, de 1943 toneladas brutas, para o processo de capturas de baleias. Lars Christensen 

atuou na costa brasileira de forma mais sistemática após o governo brasileiro, em 1911, apresentar-se dispostos a 

oferecer concessões às empresas de pesca. Ver mais: EDMUNDSON, William. A história da caça das baleias 

no Brasil: de peixe real a iguaria japonesa. Barueri, São Paulo: DISAL. 2014. 
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feijão, a carne bovina, o toucinho, a galinha, o sal e o azeite de peixe ou óleo de baleia e o azeite 

de mamona.144 Como já foi destacado, havia uma pequena indústria de caças de baleias ao longo 

do litoral, localizadas nas regiões da Paraíba e da Bahia. Tanto o azeite de baleia quanto o de 

mamona não serviam diretamente ao consumo alimentar, mas como combustíveis para a 

iluminação pública.  

O volume de bacalhau importado só não era maior do que o trigo e seus derivados, assim 

como não era maior do que a importação de vinhos. Nesse sentido, os dados apresentados por 

Villar, no artigo de sua autoria sobre as indústrias da pesca, publicado pelo jornal A Província, 

de Pernambuco, no ano de 1909, e que se referia ao alto custo com a importação do bacalhau, 

no período de 1906 a 1908, quando comparados ao valor médio das mercadorias exportadas e 

importadas, no período de 1908 a 1912, apresentados no Annuario Estatístico do Brazil, 

sugerem que o bacalhau era um gênero expressivo entre os produtos de importação.145 

Do período de 1917 a 1920, como apresentou o ministro da Marinha, João Pedro da 

Veiga Miranda, em seu relatório ao presidente da República de 1922, a importação do bacalhau 

havia crescido em escala progressiva, de 20.570 passando para 29.538 toneladas, o que 

equivalia à soma de 21.442:000$000 e 44.227:000$000, respectivamente. Comparando com o 

total da exportação brasileira, o ministro afirmou que a “exportação do nosso peixe e de seus 

produtos foi reduzidíssima, de pouco mais de 200:000$000”. Ele destacava a importância do 

serviço da pesca, bem como criticava o “grande capital” público dispendido com a importação 

do bacalhau, um produto que, na sua opinião, era “de inferior qualidade” ao brasileiro. O 

ministro afirmava que as águas brasileiras possuíam “as melhores e mais variadas espécies de 

peixe”.146 Assim, a importação do bacalhau era uma das causas que limitavam, de certa forma, 

a organização da pesca. O produto nacional, no entendimento do ministro, deveria ser 

valorizado em detrimento do estrangeiro.  

Apresentar os dados sobre o custo de importação do bacalhau, tinha sido uma maneira 

que Frederico Villar havia encontrado para chamar a atenção do governo para aquilo que ele já 

tinha afirmado anteriormente, sobre o “abandono das indústrias marítimas nacionais”. Para ele, 

não era justo que a pesca fizesse “milionários os pescadores e os estados europeus” e no Brasil 

os “bravos pescadores” fossem os mais miseráveis do mundo. Nas palavras dele, era necessário 
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um “pequeno esforço” do governo federal, assim como do Estadual e do Municipal, para 

conseguir implementar o programa de desenvolvimento da indústria da pesca no país.  

Esse pequeno esforço, afirmava Villar, poderia ser concretizado a partir de algumas 

medidas, dentre as quais estavam a diminuição de impostos, a criação de escolas de pesca e a 

proteção dos pescadores, assim como para os pequenos empresários. Tais medidas garantiriam 

a canalização dos recursos em benefício nacional e não do estrangeiro, estimulando o 

desenvolvimento desse tipo de indústria no país.  Em outro artigo, também publicado pelo A 

Província, no mês novembro de 1909, Villar havia declarado que os resultados obtidos por uma 

indústria da pesca bem desenvolvida assegurariam um “êxito estupendo”, isso se o Brasil 

quisesse.147 O que Frederico Villar estava tentando fazer, pelo menos era o que aparentava, era 

chamar atenção dos poderes públicos e da sociedade civil para a atividade da pesca, pois a 

tendência na época, e que muitos acreditavam, era que o futuro do país estava na agricultura e 

na pecuária, na indústria ou na união de ambas as forças produtivas. 

De fato, a produção agrícola era a que predominava na economia brasileira nesse 

período. Entretanto, várias foram as correntes de pensamento que tentaram articular um projeto 

para se consolidar um tipo de indústria nacional no país, desde o final do Império até as 

primeiras décadas do período republicano. Uma dessas correntes, que tinha na figura de 

Antônio Felício dos Santos seu mais destacado representante, defendia que, se o país 

industrializasse, ele não só obteria a independência econômica, mas também livraria o país da 

vulnerabilidade de uma economia agrícola de monocultura. O abastecimento do mercado 

interno pela produção nacional diminuiria consideravelmente a importação, aliviando a balança 

comercial. Para acabar com o déficit orçamentário, provocado pelo desequilíbrio do balanço de 

pagamentos, provocados pela dívida externa, e equilibrar as finanças, a única solução para os 

defensores dessa corrente era o estímulo à produção e da indústria.148 

A economia nacional para crescer, com base nas ideias de Amaro Cavalcanti, 

necessitava que as fontes produtoras de riqueza do país se desenvolvessem, de modo que a 

indústria era a principal delas e não a agricultura. Amaro Cavalcanti afirmava que a agricultura 

era “uma fonte precária e irregular, sujeitas às variações climáticas e a dependência do elemento 

humano”. O desenvolvimento industrial do Brasil tornava-se, para os defensores dessa corrente, 

imprescindível para o progresso e grandeza da nação. Uma aliança seria estabelecida entre a 

indústria, a pequena lavoura e a pecuária, na qual o resultado seria “um movimento de grande 
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envergadura em prol da defesa da produção nacional”. 149 Um dos defensores desse movimento, 

como já mencionamos, foi Serzedelo Correa, que acreditava que o problema econômico 

brasileiro seria resolvido com o desenvolvimento harmônico entre as forças produtivas, 

agricultura e indústria, sob a tutela parcial do Estado.  

A política econômica do Brasil, pelo menos do Brasil das décadas iniciais do regime 

republicano, não levava a atividade da pesca muito em consideração. Ela figurava na economia 

dos estados, mas como produção interna, para o consumo local, pouco se aproveitava para a 

exportação. O país desse período voltava sua política economia para a terra, para a agricultura 

– o café, o açúcar, o algodão, a borracha – e depois para a indústria – como metalurgia e 

siderurgia. Foram feitas algumas tentativas exploratórias da metalurgia com a fundição do 

ferro.150 Entretanto, esse tipo de indústria apresentava características bem diferentes daquela 

que tinha sido estabelecida em países como Inglaterra e Alemanha, países que passaram por 

uma revolução industrial mais profunda, com transformações nas técnicas de produção e nos 

materiais.  

A indústria brasileira continuaria a crescer, mas sob a influência do capital financeiro 

internacional, o que impediria, como afirma Foot Hardman, o surgimento de um setor nacional 

produtor de bens de produção. Nessa conjuntura, Frederico Villar tinha afirmado que os 

governos municipais, estaduais e federais precisavam “olhar complacentemente” para a pesca, 

de modo que pudessem garantir a possibilidade tanto dos empresários quanto daqueles a quem 

ele chamou de “humildes pescadores” de conseguirem ganhos e lucros. Na opinião de Villar, 

seria uma falta de patriotismo se os poderes públicos abandonassem o pescador na sua condição 

de miséria, à própria ignorância.151  

Quando Frederico Villar escreveu seu artigo e caracterizou os pescadores brasileiros 

como miseráveis, ele estava levando em consideração as ideias que estavam circulando pelo 

país naquele momento, ou seja, o discurso de que era necessário a criação de uma sociedade 

brasileira “civilizada”. O pescador sempre esteve associado a um indivíduo forte e corajoso por 
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enfrentar todos os dias o mar com sua jangada. Entretanto, a imagem de “vadio”, de viciados 

em jogos de azar e álcool também os acompanharam por muito tempo.152  

A ideia de Brasil, enquanto unidade nacional, não poderia ter um povo separado pela 

doença, pelas práticas desviantes e pela miséria, mas deveria se constituir de uma sociedade 

homogênea, que seguissem os mesmos padrões de conduta e de comportamento. As igrejas, 

como demonstra Berenice Abreu, tiveram uma grade participação nesse processo de 

normatização das condutas individuais. Para a igreja havia muitos caminhos que poderiam 

desviar o pescador de um comportamento adequado moralmente.  

O projeto de sociedade dos grupos dirigentes deveria, todo ele, estar em consonância 

com os símbolos dos novos tempos: a indústria, a cidade, o progresso, a tecnologia e a ciência. 

As ideias eugênicas de educação moral, de higiene e de hereditariedade, auxiliariam na 

regulamentação e normatização do corpo social.153 Não foi por acaso que Villar apresentou, no 

seu segundo artigo da série “As Industrias da Pesca”, a situação da pesca no estado do Rio 

Grande do Norte para demonstrar a importância dessa atividade para o pescador, como um meio 

de garantir as condições necessárias para a saúde do corpo. Villar havia se respaldado nas 

palavras de Domingos Barros – pernambucano, natural de Garanhuns, empreendedor do ramo 

da iluminação pública e ligado ao grupo familiar dos Albuquerque Maranhão – que tinha 

realizado uma conferência na Exposição Nacional do Rio de Janeiro sobre os “aspectos norte 

rio grandenses”.154   

Na sua conferência, Domingos Barros tinha apresentado o que ele próprio considerava 

como riquezas do Rio Grande do Norte. Ele enfatizava o contato direto do estado com o oceano, 

ressaltando a importância do mar nos momentos de crise. O mar, afirmava ele, era a fonte de 

recursos que sustentava uma grande parte da população que vivia espalhada ao longo da costa, 

pelas praias do Norte, como os pescadores.155 A pesca no Canal de São Roque foi colocada por 
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Domingos Barros como uma atividade de destaque no estado, principalmente a pesca do 

“voador”, considerada por ele como a base da alimentação das classes pobres.156  

Frederico Villar compartilhava das ideias de Domingos Barros. O oficial afirmava que 

“o peixe é o alimento por excellencia, do pobre, do operário, do artífice, como também do rico 

e do remediado, porque elle é fartamente abundante em nossas águas e porque é sadio”, pois as 

condições brasileiras para isso, como a extensão da costa e a riqueza dos fundos marinhos eram 

bastante favoráveis. O desenvolvimento da pesca, na opinião de Villar, tornaria o peixe um 

alimento bom e barato e para demonstrar a importância da pesca e do peixe como fonte de 

alimento indispensável para todos os indivíduos, Villar utilizou como argumento um elemento 

novo: as situações de guerra. 157  

O peixe, de acordo com Villar, deveria ser pescado em abundância, ao ponto que 

garantisse a alimentação regular de marinheiros e soldados. Villar se baseou no conhecimento 

do dr. Engenldrecht, médico do exército alemão, que afirmava que a alimentação a base de 

peixe dava maior sensação de saciedade aos militares, fazendo com que eles suportassem muitas 

horas sem se alimentar nos campos de batalha. Com o aumento do consumo da proteína do 

peixe, os portos brasileiros, afirmava Villar, deveriam passar por melhorias de estrutura e de 

equipamentos. Isso, na opinião dele, evitaria ou diminuiria, de certo modo, a importação de 

peixes como o bacalhau e o salmão, espécies de peixe que possuíam baixo teor nutritivo, 

afirmava Villar com base no “Congresso de Hygiene Alimentar” de Paris, em 1906.  

Frederico Villar, em sua maciça propaganda do que ele chamava de “pesca moderna”, 

criticava a todo momento os governos por gastarem muito dinheiro na importação de peixes. 

Assim, sua preocupação não era simplesmente com o fator nutricional da população, mas 

também o fator econômico, no sentido de voltar os investimentos para o próprio Brasil. Nesse 

sentido, nos perguntamos o que motivava esse oficial da Marinha de Guerra a perseguir com 

tanto afinco os meios para o desenvolvimento da pesca no país? Quais os interesses reais de 

Frederico Villar nesses assuntos, àqueles que estariam por trás da aparente preocupação com o 

desenvolvimento econômico e social do país? 

A preocupação com a alimentação e com a nutrição dos corpos era frequente na época. 

Isso se ligava ao medo pela “degeneração das raças”, noção difundida no ocidente desde o 

século XIX, encarada como um problema que afetava as populações do campo, mas também a 

crescente população urbana, dentro da qual estava incluída a classe operária, amontoada em 

                                                           
156 BARROS, Domingo. Aspectos norte-riograndenses: dados e informaçãoes. Natal: Sebo Vermelho Edições. 

2013.  
157 INDÚSTRIA de Pesca XVII. A Provincia, Recife, 28 dez., 1909, p. 1. 



75 
 

cortiços insalubres, um dos grandes motivos de preocupação de homens públicos e 

reformadores sociais nas grandes cidades, como Paris, Londres e Nova York.158 No Brasil, essa 

preocupação havia atravessado o debate sobre a construção da identidade nacional, pois a 

situação das condições sanitárias e higiênicas eram extremamente precárias, tanto nas áreas 

urbanas quanto nas áreas rurais. Essas preocupações acabaram gerando um movimento voltado 

para reformas sanitárias no país.159  

A situação apresentada por Domingos Barros na sua conferência, na opinião de Villar, 

era “um fato” e não uma simples “fábula”. Quando estava escrevendo esse artigo, o oficial fez 

algumas indagações sobre a produção de pescado norte-rio-grandense. Uma delas, a saber, era 

entender o motivo do Rio Grande do Norte fornecer o pescado somente ao Nordeste brasileiro 

e não a todo o território brasileiro e ao estrangeiro. Não apenas o “peixe voador”, ou 

simplesmente “voador, mas também toda a imensa serie de seus “peixes saborosos”, nas 

palavras do oficial.  

Frederico Villar estava, provavelmente, entusiasmado com sua viagem e com as suas 

observações sobre a indústria da pesca nos países europeus e, ao se deparar com o caso 

especifico do Rio Grande do Norte, e as “condições favoráveis” para se desenvolver a atividade 

da pesca naquele estado, se viu forçado a se questionar. Ele havia aproveitado o momento para 

dirigir algumas propostas ao governador do estado, Alberto Maranhão, que no entender do 

oficial garantiriam o desenvolvimento das pescarias no estado.160 Estavam entre as proposições 

a criação de uma escola industrial de pesca, a aquisição de barcos de pesca modernos, todos 

eles aparelhados, a introdução entre os “míseros pescadores”, expressão utilizada por Villar, de 

métodos e instrumentos de pesca mais modernos, que economizariam tempo e trabalho, que 

seriam facilitados pelo crédito marítimo, tudo isso alinhado a uma lógica de progresso. Os 

“míseros pescadores”, deveriam entrar em acordo com os “novos tempos”, ou seja, fazer parte 

de uma sociedade moderna e civilizada, seguindo o modelo da Inglaterra, França, Noruega e 

Bélgica. 

Ao que parece, as propostas de Villar foram, a princípio, consideradas pelo governador 

Alberto Maranhão. No ano de 1910, em sua mensagem ao Congresso Legislativo, Alberto 

Maranhão declarou que havia contratado o empreendedor e investidor Julius von Söhsten para 

a exploração da indústria da pesca no Rio Grande do Norte e para isso seriam utilizados barcos 
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de pesca modernos e aperfeiçoados, nos mesmos padrões dos utilizados na Europa, nas grandes 

pescarias.161  

O governador destacou que um barco desse tipo já havia sido adquirido pelo contratante, 

o Alberto Maranhão. De acordo com a nota publicada pelo A Província, em 14 de agosto de 

1910, aquele barco era o primeiro barco de pesca a vapor do Brasil.162 O governador também 

afirmou que mais dois barcos de pesca – O Progresso e o Voador – estavam sendo construídos 

nos estaleiros estrangeiros, devidamente equipados e com as instalações que faltavam ao 

primeiro, que ainda não estava adaptado as condições da costa. Em 1912, afirma o historiador 

William Edmundson, esses três barcos foram incorporados à Companhia de Pesca Norte do 

Brasil.163 

Nos anúncios publicados pela imprensa em 1910, como no jornal A Republica, periódico 

oficial do partido republicano de Natal e de maior circulação da cidade, podem ser identificados 

os tipos de produtos comercializados pela firma Julius von Söhsten, como a “compra de 

algodão, assucar, manona, cera de carnaúba, borracha de maniçoba, mangabeira (...) Deposito 

permanente de farinha de trigo recebida diretamente da Republica da Argentina, e farinha buda 

em barricas”.164 Foi nesse período que von Söhsten direcionou sua atenção para a pescaria e 

para a caça de baleias. 

A Companhia de Pesca Norte do Brasil, de Julius von Söhsten, teve amplo apoio do Rio 

Grande do Norte, conseguiu até firmar um contrato de concessão de pesca no dia 2 de setembro 

de 1910. Em seguida, Julius von Söhsten se uniu com a Mendes Lima & Companhia, que 

explorava a pesca na costa do estado de Alagoas. À Companhia de Pesca Norte do Brasil, com 

sede no Recife, era o resultado dessa união. O objetivo era explorar as concessões que já 
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possuíam no Rio Grande do Norte e no estado de Alagoas e depois expandir a indústria para 

outros estados do Norte, como Paraíba, Sergipe e Pernambuco.165  

Também em 1910, na Bahia, a empresa Pereira Gomes também havia adquirido um 

barco de pesca. Esse barco homenageou o futuro comandante do cruzador José Bonifácio, 

recebera o nome de Frederico Villar. De acordo com um telegrama enviado de Londres, 

publicado pelo jornal A Imprensa, seria o “primeiro barco de pesca moderno para o Brasil”.166 

Havia uma corrida pelo desenvolvimento das companhias de pesca entre os empresários em 

diferentes estados, e possuir um “barco moderno”, ou seja, movidos à vapor, com instrumentos 

mais sofisticados e mais precisos na captura de grandes quantidades de peixes, como as redes 

de arrastos, e com mecanismos de conservação que permitiam que o peixe pudesse ser 

armazenado por mais tempo, era uma garantia de sair na frente nessa corrida comercial. 

O fato de as pequenas empresas de pesca estarem encomendando barcos mais 

equipados, “modernos”, com instalações apropriadas à conservação do peixe, nos leva a uma 

indagação: como os “humildes e miseráveis pescadores”, nas palavras de Villar, poderiam 

competir diretamente com essas empresas? As propostas lançadas pelo oficial da Marinha, 

tinham, realmente, a intenção de melhorar as condições dos pescadores ou o seu real interesse 

era beneficiar os pequenos empresários, aqueles com condições de comprar barcos equipados 

e instrumentos de pesca modernos e de investir nesse tipo de indústria? 

Villar afirmava que tudo o que ele havia mencionado no caso particular do Rio Grande 

do Norte, no sentido de melhorar e desenvolver a indústria da pesca, poderia ser aplicado em 

todos os estados brasileiros. Na opinião dele, a produção de pescado brasileiro poderia 

concorrer com o estrangeiro, mas apenas se fosse ensinado aos pescadores novos métodos de 

pesca, de conservação, para atender o mercador consumidor interno, mas também o externo. 

Tudo isso sob uma administração federal, isto é, com a intervenção do Estado, entendida por 

Villar como uma administração “superior” para tratar daqueles assuntos. Isso nos sugere que a 

atividade da pesca estava sendo realizada no Brasil de maneira que não satisfazia o ritmo do 

mercado mundial, que ela estava dominada pelo comércio estrangeiro, pelos países mais 

avançados nesse processo da indústria da pesca, como Inglaterra, França e Noruega, como havia 

destacado várias vezes o oficial da Marinha.167  
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 Nesse sentido, Villar dizia que a sua missão era estudar e pesquisar os métodos e 

técnicas de pesca mais modernos para criar no Brasil as condições para o desenvolvimento 

desse tipo de indústria. O discurso de Villar era de que as condições do Brasil para a 

consolidação da indústria da pesca eram as mais favoráveis, inclusive em termos climáticos, 

pois os mares brasileiros não corriam o risco de ciclones, tornados ou épocas de inverno intenso 

ao ponto de nevar: “o inverno existe no calendário, mas nem o marujo e nem o sertanejo sabem 

o que é a neve”. Entretanto, somente as condições naturais não seriam suficientes para o 

desenvolvimento da indústria da pesca brasileira, afirmava o oficial. Para ele, era 

imprescindível à participação da iniciativa privada, ou seja, dos empresários, nesse processo. 

Seria por meio deles, mediante as “facilidades” concedidas pelos governos, que esse tipo de 

indústria, de acordo com as propostas de Villar, se estabeleceria de maneira mais estruturada 

no país.168  

Villar queria que os “homens de influência” do país, e interessados nesse tipo de 

indústria, criassem sociedades que tivessem como finalidade o impulso à atividade da pesca, 

nos moldes de como eram organizadas essas sociedades na Europa: dotadas de bibliotecas 

específicas sobre os processos de pesca e com professores qualificados para ensinarem nas 

escolas de pesca. Uma das propostas de Villar era de que os trabalhos sobre pesca, publicados 

nas diversas línguas, fossem traduzidos pelos sócios mais antigos e publicados nos jornais, 

facilitando o contato do público leitor, assim como em conferências públicas direcionadas 

principalmente aos pescadores. Uma das figuras mencionadas por Frederico Villar, como um 

daqueles “homens de influência”, era o pernambucano Manoel Borba, empreendedor do ramo 

de tecidos em Goiana, deputado federal, senador da República e presidente de Pernambuco 

entre os anos de 1915 e 1919.  

Esse empresário e político brasileiro, ao que parece, foi um grande interessado na 

indústria da pesca. Ele enviou uma carta para Villar cujo conteúdo, nas palavras de Villar, havia 

lhe enchido de novas energias. 169 É provável que a carta tratasse de reclamações sobre a forma 

como os poderes públicos estavam interferindo no processo da atividade da pesca, pois logo 

após o agradecimento ao Manoel Borba, Villar declarou que 

as perseguições inacreditáveis da União (por intermédio das capitanias de 

portos) e dos estados (por intermédio das municipalidades)” não poderiam 

continuar e que isso só acontecia por causa da “pusilanimidade do contribuinte 

que paga sem protestar ou se protesta fal-o errada e isoladamente! 
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Villar havia destacado que nada era capaz de deter as energias da opinião pública 

veiculadas pela imprensa, pelos protestos em massa e pelas reclamações encaminhadas 

diretamente ao presidente da República, aos ministros, aos governadores, aos congressos e as 

municipalidades. O que fica claro nas colocações desse oficial da Marinha, é que a indústria da 

pesca precisava ser desenvolvida, mediante a intervenção e controle do Estado, do poder 

federal. Entretanto, fica obscuro no seu discurso e nas suas ações para quem seria os benefícios 

desse tipo de indústria que se queria desenvolvida. Para os pescadores ou para os empresários 

da pesca?  

 Quando analisamos aquela série de artigos produzidos por Frederico Villar, que foram 

publicados pelo A Provínvia, fica claro que seu discurso tende a beneficiar os pequenos 

empresários que se interessavam pela indústria da pesca. Nos momentos em que Villar se referia 

ao pescador como um “miserável” ou “humilde”, era no sentido de evidenciar a ideia de um 

indivíduo alheio, sem instrução e sem as condições necessárias para contribuir com o 

crescimento da indústria e do mercado nacional. O pensamento era de que o Brasil deveria sair 

do seu relativo atraso e entrar no ritmo acelerado das transformações mundiais. Um dos 

caminhos para isso era o desenvolvimento industrial.  

Villar criticava a exploração e o domínio do mercado mundial da pesca pelas grandes 

firmas estrangeiras. O Brasil, por ter uma grande extensão costeira e mares piscosos, pensava 

ele, não poderia ficar dependente das importações estrangeiras e a pesca era um meio para isso. 

Para deixar claras suas intenções e a necessidade de o país investir nesse tipo de indústria, Villar 

fez a seguinte comparação: a pesca realizada por “uma jangada que sahe para o mar e de lá traz 

cem mil réis de peixe para os seus quatro pescadores” e um “barco moderno que sahe á tarde e 

volta pela madrugada com 120 toneladas de peixe fresco em seus viveiros, fora o que se 

conservava pelo gelo, pelo sal e por outros processos”, não era a mesma coisa. “Atulhar”, era a 

palavra de ordem, de acordo com Villar. Ou seja, a ideia era encher os mercados, os depósitos 

e armazéns com peixe fresco, que garantiria alimentação barata e trabalho para o pobre e 

remuneração para o pescador.170 

 Constantemente Frederico Villar criticava e chamava atenção dos poderes públicos para 

a falta de investimento na atividade da pesca. A indústria da pesca, sob o ponto de vista dele, 

não poderia se desenvolver com a quantidade de impostos que dificultavam o seu crescimento. 

Em tom apelativo, Villar questionava como um “pobre diabo pescador” poderia pagar tão altos 

impostos, que só existiam pela “indiferença dos poderes públicos”.171 Junto à proposta de 
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diminuição dos impostos sobre a pesca, Villar havia lançado também a ideia de se instituir o 

crédito marítimo no Brasil, tomando como exemplo a prática exercida pela Inglaterra e pela 

Alemanha. Para ele, esse auxilio serviria para que o pescador tivesse a possibilidade de comprar 

barcos a vapor, isto é, uma maneira de substituir os antigos barcos a vela pelos barcos mais 

“modernos”, a vapor.172  

 Os demais artigos escritos por Villar, procuravam demonstrar as vantagens dos barcos 

utilizados nos “grandes centros de pesca” – Inglaterra, Noruega, Alemanha, França, etc. Villar 

afirmava que era um investimento em que todos ganhariam: o povo, pela abastança de um 

alimento sadio e barato; o proletário, que gozaria das vantagens do abastecimento, da 

“abastança”, como também teria o trabalho promissor de uma centena de indústrias 

remunerativas.  

Seguindo o raciocínio de Frederico Villar, o pescador se beneficiaria da indústria bem 

equipada, do trabalho, dos instrumentos modernos, da instrução de como usá-los, de uma 

produção em grande escala que garantiria uma boa remuneração. Entretanto, isso levaria ao 

pescador a abandonar sua antiga forma de trabalho. Os pescadores usavam, geralmente, a 

jangada ou outro tipo de embarcação de madeira rudimentar no seu trabalho cotidiano, a 

quantidade de pescadores por jangada tinha relação direta com as funções desempenhadas na 

embarcação – mestre, proeiro, rebique e bico de proa – ou seja, eram quatro pescadores por 

jangada. Não havia escola formal que ensinasse os conhecimentos das pescarias. Tudo era 

aprendido na praia, da observação atenta dos mais novos, dos meninos pescadores, observando 

os pescadores mais velhos, seus pais, tios e avôs.173 Seguindo a lógica de Villar, os pescadores 

deixariam suas práticas para se submeterem a lógica industrial. O pescador, pelas condições 

propostas por Villar, era a mão de obra qualificada de que necessitava as pequenas empresas de 

pesca. Nesse sentido, todas as orientações de Villar convergiam no sentido de beneficiar as 

pequenas empresas.  

Villar usou o espaço dos seus artigos para falar também sobre os instrumentos de pesca, 

especificamente sobre a rede de arrasto (otter-trawls), as redes que eram “empregadas em todas 

as pescas modernas”.174 Sua intenção era demonstrar como esse tipo de rede conseguia capturar 

uma quantidade maior de peixe do que, por exemplo, as pequenas jangadas. O objetivo era 

abastecer as empresas e o mercado com o máximo de peixe, sem precisar depender do comercio 
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de importação estrangeira. Era a ideia da exploração predatório, do mar como uma fonte 

inesgotável de recursos. Na opinião dele, o mar era uma “fonte inesgotável de riquezas” e que 

o oceano era uma fonte de capital a ser explorado e ganharia quem tivesse as ferramentas mais 

avançadas e os instrumentos mais modernos capazes de captar esses recursos. 175 

Com base no relatório anual das pescarias da Escócia (Fishery board of Scotland), Villar 

queria demonstrar que a quantidade de alimentos que os mares continham era inesgotável; que 

não havia mais empobrecimento geral dos fundos marinhos; que o produto total das pescarias 

aumentaria sem cessar, com o número cada vez maior de pescadores, o aperfeiçoamento dos 

métodos e as novas extensões do mar conquistadas; nenhuma espécie de peixe estava ameaçada 

de desaparecer e ação do homem sobre os animais marinhos era nula, de modo que a parte 

retirada por ele do oceano, sobre as quantidades enormes de peixes existentes, era quase 

insignificante.176  

O que de fato pode ser observado nesses relatórios são os resultados da produção da 

indústria pesqueira escocesa. O que chama a atenção, pelo menos naqueles publicados nos anos 

de 1906 e 1910, é a alusão constante à renovação da frota pesqueira da indústria da pesca 

escocesa, isto é, a substituição dos barcos a vela para os barcos movidos à vapor. O relatório 

associava essa transição com o aumento da produção que, por sua vez, geraria uma boa 

remuneração e a pesca do arenque como aquela que havia estimulado o pescador a investir na 

compra de grandes barcos propelidos à vapor.177  

O relatório apresentado no ano de 1910, havia destacado que a utilização do motor a 

óleo nas pescarias e mostrou como essa inovação era vista com desconfiança pelos pescadores, 

por apresentar algumas falhas no controle do cabrestante, um tipo de mecanismo utilizado para 

içar âncoras ou materiais pesados. As objeções desses pescadores seriam superadas, como 

consta no relatório, depois que eles observassem as melhorias que poderiam ser realizadas. De 

um modo geral, a aceitação do motor nos barcos de pesca seria retardada.178 A utilização do 

motor nos barcos de pesca fez parte da propaganda de Villar sobre os aparelhos de pesca para 

estimular a iniciativa privada no Brasil. 
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Villar, a partir de seus estudos e observações, destacava que a pesca era classificada em 

“grande pesca”, em “pesca em alto mar” e em “pesca costeira”. No caso do Brasil, a grande 

pesca deveria ser praticada por navios maiores, que se afastassem do seu porto – a sede da 

empresa – para pescar ao longe, fora dos seus estados, nos bancos e ilhas oceânicas. A pesca 

em alto mar e a pequena pesca eram aquelas já praticadas pelos jangadeiros e pelos baleeiros. 

A classificação mais racional para a pesca, pensava aquele oficial, seria aquela que 

levassem consideração a tonelagem dos navios, bem como pelos equipamentos e instrumentos. 

Ele afirmou que “um navio de grande pesca pode ir pescar onde bem lhe convier, tanto ao pé 

da costa, onde pescam as canoas ou as jangadas dos habitantes locaes, como pode fazer-se ao 

largo e ir procurar os terrenos de pesca mais vantajosos da estação reinante”.179 O navio de 

grande pesca, nessas condições, assumiria a produtividade da grande e da pequena pesca, o que 

acabaria engolindo o pequeno pescador em termos comerciais e econômicos, afirmou Villar. 

Nessa lógica, não teria como o pescador competir diretamente com as empresas de pesca, de 

modo que ele acabaria sendo cooptado por elas. 

O pequeno pescador não teria condições de arcar com as despesas de um barco de pesca 

a vapor e muito menos de embarcações que utilizassem um motor a óleo. Os pescadores, nesse 

sentido, funcionariam como a mão de obra a ser empregada nos barcos da iniciativa particular. 

Villar também havia feito uma propaganda de como os grandes centros de pesca da Europa e 

dos Estados Unidos organizavam suas indústrias, com o objetivo de apresentar oportunidades 

e as vantagens da indústria da pesca para aqueles dispostos a investir nesse ramo. Villar 

colocava como argumento sempre a geografia brasileira, isto é, a grande extensão da costa e a 

quantidade de rios e lagos no país, e afirmava que estes países não possuíam tais características 

e conseguiam ter uma indústria da pesca bem desenvolvida. Nas palavras de Villar, isso 

acontecia porque nesses países havia uma “verdadeira cultura do peixe”, toda ela apoiada pelo 

Estado.180  

Em tom de indignação, Villar afirmava que o Estado protegia “as industrias mais 

disparatadas”, que faziam vir do estrangeiro tudo, desde “a matéria prima, as maquinas e até os 

operários”. Ele questionava, ironicamente, o porquê de a pesca não ser digna do “olhar dos 

protecionistas”, pois “o peixe, o pescador, a canoa, a rede, a linha, a cana e – se não erro – até 

o anzol – tudo é brasileiro”. Por essa falta de investimentos, Villar havia chamado de 

“hypocritas” e de “fingidos”, àqueles que viviam protegendo seus interesses próprios “á sombra 

do pretexto de proteger a “indústria nacional” e com isso fez um novo questionamento: será 
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então impossível que elles não compartilhem da vergonha que nos ultraja?”.181 Villar estava 

criticando a parcela da classe política que almejava o desenvolvimento da indústria no país, 

fundamentada no capital estrangeiro. Isso revela uma postura estritamente nacionalista do 

oficial.  

Como se tentasse arregimentar a opinião pública, para que todos falassem a uma só voz 

contra aqueles que envergonhavam a nação, Villar sugestionava para a sociedade os seguintes 

dizeres: “senhores! O paiz de costas mais extensas e mais ricas do mundo, importa milhares de 

contos por ano, de bacalhau, de sardinhas, de salmões, de lagostas, de polvos, de óleos de peixe, 

de colla, de adubos e até de camarões. Isto é uma indignidade”. Muito mais do que a propaganda 

sobre o desenvolvimento e a importância da indústria da pesca para o país, Villar difundia uma 

espécie de nacionalismo com base na valorização da produção nacional e da não dependência 

de produtos estrangeiros, exceto aqueles que o Brasil não produzia, como a construção de 

barcos de pesca equipados com mecanismos de conservação sofisticados e propelidos à vapor, 

que teriam que ser adquiridos no exterior – Noruega, Inglaterra, França, etc. 

Após a exposição de suas ideias sobre a indústria da pesca, por meio dos artigos 

enviados ao jornal pernambucano A Província¸ enquanto ainda estava de licença em viagem 

pela Europa, dedicando-se ao estudo das indústrias marítimas, o capitão tenente Frederico Villar 

elaborou um relatório oficial para o ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, em 1911. Esse 

relatório foi elevado àquilo que Villar chamou de “Plano de Organização” da pesca. Esse plano 

definia algumas medidas como “urgentes” para o desenvolvimento da indústria da pesca no 

Brasil. Passaremos agora a analisar o referido documento para identificar possíveis alterações 

nas suas propostas ou se constam nele novas ideias. 

 

2.2. Do Plano de Organização da Pesca de Frederico Villar à viagem do cruzador José 

Bonifácio. 

 

O capitão tenente Frederico Villar, no ano de 1911, apresentou um plano de organização 

para as “pescarias nacionais” ao ministro da Agricultura Pedro de Toledo, no qual ele destacava 

sete propostas que serviriam como a base para solucionar o “problema da pesca” no país. As 

propostas se resumiam à criação de uma “Directoria Geral da Pesca”, na organização de 

“Escolas de Pesca”, na formação de Colônias de Pescadores, na instituição do crédito marítimo 

na isenção de direitos e impostos num período de dez anos para as indústrias da pesca, na 
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instituição de prêmios e facilidades, como um lugar reservado no cais do porto para o 

desembarque da produção e a criação de portos de pesca bem equipados.182  

Esse plano de organização foi elaborado com base nos estudos realizados por esse oficial 

da Marinha nas suas viagens à Europa, nas quais ele observou como eram organizadas as 

indústrias de pesca nos países desse continente, como Inglaterra, França, Noruega, Alemanha 

e Itália. Não fazia muito tempo que Frederico Villar havia publicado aqueles artigos sobre a 

“Indústria da Pesca”, no jornal A Província, do Recife, que mais tarde foram reunidos, 

aprofundados e convertidos em um livro de mesmo título. Como tentamos demonstrar no tópico 

anterior, essa série de artigos tinha sido o meio encontrado por aquele oficial para poder 

divulgar os resultados de suas pesquisas ao grande público, chamar a atenção do governo para 

a situação da pesca no país e apresentar suas ideias de como organizar o território nacional em 

função da pesca. 

A costa brasileira, de acordo com o projeto de Villar, deveria ser demarcada e 

sistematizada em zonas de pesca que, sob seu ponto de vista, serviria “para poupar tempo e 

despesas”. Essas zonas seriam administradas oficialmente pelo Ministério da Agricultura, órgão 

encarregado na época pelo gerenciamento da pesca. A primeira zona seria composta pelos 

estados do Amazonas e do Pará, com sede em Belém; a segunda zona seria formada pelos 

estados do Maranhão, Piauí e do Ceará, com sede na cidade de Fortaleza; a terceira zona 

compreenderia os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, e 

teria sede no Recife; a quarta zona englobaria Sergipe, a Bahia e o Espirito Santo, com a sede 

na Bahia; a quinta zona abrangeria o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal e São Paulo, 

com a sede no Distrito Federal e a sexta zona seria formada pelo Paraná, Santa Catharina e o 

Rio Grande do Sul, com a sede em Santa Catharina. 

O ministro da Agricultura seria o encarregado pela nomeação de uma comissão de 

técnicos, com um número de integrantes proporcional a extensão de cada zona, que seriam 

auxiliados pelas autoridades federais das zonas de pesca, que elaborariam um inquérito, uma 

espécie de relatório, o mais minucioso possível, sobre tudo quanto fosse relativo à pesca. Nesse 

inquérito deveriam constar informações sobre a existência ou não de escolas primárias, 

secundárias ou profissionais, descrições dos locais mais adequados para serem instaladas as 

colônias de pescadores, assim como informações sobre os processos econômicos e de 

beneficiamentos dos produtos oriundos das pescarias, como óleos, colas, adubos e etc.  
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As informações, afirmava Villar, deveriam ser transmitidas pelos capitães de portos, de 

modo que pudessem servir para suprir as necessidades de uma “Directoria Geral da Pesca”, 

para que fosse possível organizar e regulamentar a lei da pesca no Brasil, fiscalizar e orientar 

os seus serviços. 183 A finalidade dessa proposta consistia numa maneira eficiente do poder 

federal controlar a atividade da pesca nos estados, fiscalizando todo o processo de produção da 

pesca e facilitando a administração dos recursos econômicos e sociais dos estados.  

O poder público, de uma forma ou de outra, tentou controlar a atividade da pesca. De 

acordo com as resoluções da Câmara Municipal da Vila de Itaparica, de 1872, analisada por 

Wellington Castellucci Junior, havia horários de compra e o estabelecimento de locais fixos 

para a comercialização do pescado. Essa regulação da atividade da pesca tinha a finalidade de 

controlar a ação dos atravessadores, assim como repelir o comércio ambulante. Em caso de 

desobediência à norma, o contraventor estaria sujeito ao pagamento de uma multa de 5$000rs, 

ou 4 dias de prisão, e o dobro da pena se fosse constatada reincidência.184 Também havia 

posturas direcionadas à caça de baleias e ao processo de cozimento e salga de sua carne dentro 

das décimas urbanas, por causa do mau cheiro que contaminava a atmosfera do lugar, como 

também havia uma regulamentação do comércio do pescado, monopolizado pelos 

atravessadores.  

Os pescadores somente poderiam vender o peixe nos locais estabelecidos pela Câmara 

e durante o prazo de duas horas. Além do risco de prisão, os atravessadores ou pescadores que 

fossem pegos vendendo os peixes antes que as canoas chegassem em terra, nos locais 

demarcados, teriam todo o pescado apreendido, arrematado, vendido aos consumidores, e o 

rendimento da venda iria para os cofres públicos. 

A circunscrição no território nacional de zonas de pesca tinha sido uma ideia resgatada 

por Frederico Villar a partir da legislação vigente na segunda metade do século XIX, por meio 

da lei nº. 876 de 1856, regulamentada em 1881. O primeiro artigo da legislação imperial relativa 

à pesca tratava da criação, no país, de três zonas de pesca ou “districtos”, denominados “do 

Norte, do Centro e do Sul”. O distrito do Norte compreenderia “as aguas da costa brazileira 

desde os limites do Império com a Goyana Franceza até o cabo de São Roque”; o distrito do 

Centro seria limitado pelo cabo de São Roque e o de São Thomé e o terceiro distrito, o do Sul, 

seria formado pelo cabo de São Thomé até o Chuí, na província do Rio Grande do Sul. Estariam 

incluídos na administração de cada zona, os rios que desaguassem nas costas de cada distrito. 
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Villar reformulou essa lei e lançou como proposta a criação de seis e não mais três zonas de 

pesca. 

Essa disposição, que dividia o país em zonas de pesca, foi criticada nos anos 1960 por 

Paulo Martins da Silva, pois tratava-se de uma medida que levava em consideração não apenas 

questões geográficas e físicas, afirmava ele, mas estava atravessada de razões políticas. O autor 

analisou a situação da pesca no Rio Grande do Norte e afirmou que essa divisão havia se 

estabelecido “na razão direta do poderio econômico e político dos estados”, que foram 

beneficiados com o dever de gerenciar as unidades que ficariam subordinadas 

administrativamente a um determinado estado, como foi o caso do Rio Grande do Norte, Ceará 

e Paraíba, que ficaram subordinados ao Recife.185 Entendemos isso como uma maneira, por 

parte do Estado, de gerenciar o território nacional, de mobilizar seus recursos e de uma 

estratégia que pretendia controlar os pescadores, econômica e socialmente.186 Nos anos 

sessenta, considerando-se o lugar desempenhado pelo Recife, de “capital regional do 

Nordeste”, concentrando os órgãos administrativos do planejamento e da gestão do território 

desse nordeste, como a SUDENE, essa hegemonia é compreensível.187 

Outras disposições, que podemos encontrar na referida lei de 1856, tinham o objetivo 

de estimular a criação ou o desenvolvimento de companhias de pesca. Foram concedidas 

concessões de terrenos de marinha para a fundação de feitorias; como também a isenção de 

direitos de importação de materiais utilizados no serviço das companhias; dos direitos de 

exportação e consumo de peixe salgado e seco, preparado e pescado pela própria companhia; 

do recrutamento do pessoal empregado nas companhias para servirem ao Exército, no serviço 

de Guarda Nacional e da Marinha, por um período de 10 ou 20 anos. Nessas concessões teriam 

preferencias as companhias que já estivessem incorporadas, funcionando e que tivessem 

condições de continuar abastecendo os mercados consumidores. Tudo seria feito por meio de 

contrato submetido à aprovação do governo, mediante o envio de uma tabela com os preços do 

peixe fresco, salgado e seco. Após a aprovação, não poderiam mais ser alteradas, sem 

autorização do governo, assim como não poderiam ser mais admitidos escravos, em qualquer 

das atividades, e nem estrangeiros superiores à quinta parte da tripulação e dos pescadores 

empregados.  
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Em 1912, o emprego de estrangeiros na atividade da pesca tinha sido alterada pela lei 

nº 2.544, de 4 de janeiro. Essa lei concedia aos “pescadores, individualmente, e as empresas e 

companhias de pesca”, já consolidadas ou que viessem a se formar, a permissão para que “o 

mestre, o contra-mestre, capitão e metade da equipagem dos barcos de pesca a vapor ou a vela, 

fossem de pessoal estrangeiro, durante 5 anos”, contados a partir da data da aprovação da 

referida lei.188 A lei estava de acordo com o que havia sido instituído pelo decreto nº. 478 de 

1897, que estabelecia a nacionalização da pesca, pois, em 4 de janeiro de 1917, voltaria a 

vigorar a proibição da pesca à estrangeiros. 

A lei nº. 876 de 1856 também determinava algumas regras no sentido de proibir o uso 

de métodos de pesca que prejudicassem a navegação ou a passagem dos peixes nos cursos dos 

rios, e o não cumprimento delas resultaria no pagamento de multas pelos contraventores. O uso 

de substâncias venenosas, cuja finalidade era “embriagar o peixe”, facilitando a sua captura, 

também foi proibida, como estava expresso no inciso 2 do artigo 14: “É prohibido lançar nas 

aguas drogas ou substancias venenosas ou ainda destinadas sómente a embriagar o peixe, sob 

multa de 50$ a 200$, e sob pena de prisão de um a tres mezes”.189 Pescar fora das épocas e com 

certos tipos de redes de pescar também se encontravam entre as determinações proibidas. Tais 

determinações se enquadravam dentro das estratégias do Estado em controlar a pesca e os 

indivíduos que dela dependiam social e economicamente. Desde o Império, a atividade da pesca 

tem sido alvo dos interesses dos poderes que governaram esse país. 

Quando analisamos o “plano de organização” de Frederico Villar, a ideia subentendida 

nas entrelinhas das suas propostas era de que a pesca havia permanecido entregue a si própria, 

pois até aquele momento a atuação do Estado não parecia ter sido suficiente. Quando lemos e 

analisamos a legislação e/ou relatórios sobre a atividade da pesca, a sensação é a de que os 

poderes sabiam o básico para conseguir o desenvolvimento da indústria da pesca, entretanto, a 

cada nova lei ou proposta lançada pelas autoridades políticas e/ou oficiais da Marinha, sente-se 

que faltava algo mais efetivo, que provocasse mudanças mais profundas na atividade. No 

entendimento de Frederico Villar, havia sido por causa da impraticabilidade da lei nº. 876 que 

o país estava gastando mais de “cem mil contos de réis annuaes de productos das pescarias 

estrangeiras” e que a importação do bacalhau custava ao povo brasileiro, “cerca de quarenta e 

nove mil contos de réis” por ano, uma “indignidade” para ele e que precisava ter um fim.190 
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A comissão da Marinha que elaborou o projeto de regulamentação da pesca, em 1903, 

havia chegado a essa conclusão bem antes de Villar. No entendimento da comissão, as ações 

realizadas sobre a pesca até aquele momento não passavam de disposições municipais, mais 

com interesses de transformar a pesca numa prática rentável, do que regulamentar a atividade. 

A indústria da pesca continuaria, de acordo com o texto daquele projeto, “entregue a si propria, 

á vontade discricionaria do pescador”, que empregava métodos de pescas os “mais 

condemnaveis”, como também estaria entregue aos pescadores amadores, que provocavam 

“verdadeiras destruições” com a utilização da dinamite. O texto do projeto de regulamentação 

da pesca era um pedido concreto por uma intervenção estatal na atividade da pesca nacional e 

uma das razões para isso era que pesca ou os pescadores não poderiam praticar livremente o 

seu trabalho, pois usavam métodos “condenáveis”, na expressão do texto 1903.  

O capitão-tenente Frederico Villar havia elaborado seu plano de organização da pesca 

seguindo essa lógica. Como dissemos anteriormente, Villar havia proposto a divisão do 

território em zonas de pesca para facilitar a administração. Em cada zona deveria ter uma escola 

de pesca equipada com barcos, instrumentos e armazéns para conservação de peixe. O papel 

dessas escolas era o de formar e instruir os pescadores e seus filhos, nos conhecimentos mais 

básicos: o ensino de português, aritmética, inglês e geografia, bem como conhecimentos 

técnicos, como noções de construção naval, de pesca, sobre as épocas, os cuidados e os 

processos práticos, como a conservação do peixe em terra e a bordo das embarcações, de como 

usar cartas marinhas, sondas e o sextante. 

As atividades dentro dessas escolas seriam desenvolvidas por oficiais da Marinha de 

Guerra, da reserva ou reformados, bem como por pilotos da Marinha Mercante, mestres 

reformados e inferiores da Armada, com baixa ou reforma e com “exemplar comportamento”. 

A parte do ensino técnico ficaria encarregada aos especialistas estrangeiros contratados pelo 

governo.191 A proposta de Villar consistia em dotar o pescador de conhecimentos técnicos e 

mais eficientes, mão de obra qualificada para uma indústria da pesca mais desenvolvida, como 

também instruída nas bases do conhecimento militar. 

Outra proposta apresentada nesse relatório tinha sido a instituição de um crédito 

marítimo. A instituição desse crédito seguiria o modelo praticado por outros países, 

fundamentado na concessão do crédito individual e coletivo. O crédito marítimo individual 

tinha como objetivo beneficiar o pescador profissional de “bons costumes”, marinheiros, 

soldados ou aqueles com tempo de serviço acabado, “com exemplar comportamento”. O crédito 
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era um recurso cuja função era servir para auxiliar os pescadores na aquisição de uma 

embarcação equipada ou estabelecimento próprio à cultura de peixes, de moluscos ou 

crustáceos, assim como auxiliaria no aproveitamento industrial dos produtos marinhos. O 

crédito marítimo coletivo era direcionado para as “Cooperativas de Pescadores”, que deveriam 

ter como garantias as propriedades dos sócios das mesmas cooperativas.192 

No relatório do capitão-tenente Frederico Villar aparecem expressões como “bons 

costumes” e “exemplar comportamento” como uma maneira de caracterizar os pescadores e a 

outros trabalhadores marítimos, ou seja, Villar ressaltava valores como boa conduta, moral 

exemplar e honra. A exibição de certos valores era uma condição para que o pescador fosse 

favorecido pelo crédito marítimo. Tal condição era uma maneira de controlar esses indivíduos 

por meio da promessa do crédito. O fato de o pescador demonstrar “bons costumes” e “exemplar 

comportamento” significaria a confiança necessária à instituição desse crédito.  

Vale ressaltar que, nos anos 1910 e 1920, no Brasil, a ideia de “regenerar” o país 

circulava pelos grandes centros urbanos, como na capital federal, Rio de Janeiro. Nesse período, 

essa cidade era o centro da vida política e irradiadora de valores culturais e sociais.193 Esse 

movimento em busca da “regeneração” do país, fazia parte de um processo, cuja cultura 

tradicional seria inteiramente apagada para que no lugar fosse implantada uma nova 

mentalidade mais condizente e identificada com os padrões europeus, principalmente o 

parisiense, associado aos ideais de modernidade e progresso. Esses ideais estavam 

representados pelo cuidado com os corpos, com a higiene, com o desenvolvimento do saber 

pedagógico e tecnológico e dos novos meios de transporte, como o avião e os navios mais 

rápidos.   

Os indivíduos deveriam livrar-se dos vícios que degeneravam os corpos, física e 

moralmente, como os jogos de azar e o alcoolismo, que impediriam esses homens de cumprirem 

suas obrigações sociais, como chefes de família e de homem trabalhador.194 Durante as 

primeiras décadas do século XX, esteve em curso em todo o país, entre educadores, políticos e 

reformadores sociais, o cultivo de uma imagem de homem ideal. Esse ideal era representado 

pela figura do homem trabalhador, longe dos vícios e regenerado. Dessa forma, práticas como 

os jogos de azar e o alcoolismo eram obstáculos aos projetos modernizadores que as elites 

políticas e intelectuais tentavam empreender na sociedade e o pescador foi alvo desse processo. 
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O jogo, a alcoolismo, a vadiagem, era, geralmente, características atribuídas à classe dos 

trabalhadores marítimos. A vida do marinheiro era dura e fatigante. Os castigos físicos a bordo 

dos navios, a comida ruim e o trabalho pesado faziam parte do cotidiano dos marinheiros na 

primeira década do século XX. O alistamento voluntário, para o preenchimento dos quadros da 

Marinha, era raro. Os indivíduos que integravam os setores mais desprotegidos da sociedade, 

os “delinquentes, os desempregados, filhos tidos como rebeldes, os quase miseráveis” eram 

recrutados e enviados para os barcos ou para as Escolas de Aprendizes Marinheiros, instituições 

disciplinadoras que na maior parte das vezes os aprendizes saíam delas quase sempre 

analfabetos.195 Quando esses indivíduos chegavam a bordo dos navios, encontravam péssimas 

condições de trabalho e de vida, sobretudo pelos castigos a base de chibatadas, motivo pelo 

qual, em 1910, explodiu uma revolta organizada pelos marinheiros que exigiam melhores 

condições de trabalho e o fim dos castigos. Uma parte da historiografia convencionou chamar 

esse evento de Revolta da Chibata.  

Quando analisamos as Escolas de Aprendizes Marinheiros, na perspectiva da Revista da 

Liga Marítima Brasileira, por exemplo, elas eram apresentadas como verdadeiros redutos de 

ensino que garantiam alimentação e um futuro para seus alunos. No volume do mês de julho de 

1910, mesmo ano do levante dos marinheiros, uma publicação com o título Marinheiro 

Moderno tratava da transformação da figura do marinheiro com o passar do tempo. O artigo 

afirmava que antes o marinheiro necessitava apenas de seus músculos para o serviço de bordo, 

diferente do marinheiro moderno, que após as mudanças na Marinha, em termos técnicos e 

científicos, havia deixado de ser um simples agente mecânico, para se transformar “num 

operario inteligente e ilustrado”.196  

No entanto, quando a revista se referia ao marinheiro como um indivíduo que possuía 

“qualidades moraes, intellectuaes e pysicas de primeira ordem; de magnífica indole e que 

adapta-se sem dificuldade á disciplina a mais rigorosa”, estava realmente se referindo aos 

marinheiros envolvidos na Revolta da Chibata? Não. Não se referia aos marinheiros rebelados, 

mas a um ideal a ser perseguido dentro da nova ordem republicana de ordem e progresso. E 

nesse sentido, tanto o relatório de Frederico Villar quanto a Revista da Liga Marítima Brasileira 

fundamentavam seus discursos numa noção idealizada do que seria uma “Indústria da Pesca”, 

assim como a de um marinheiro ideal, estava incluído aí o pescador. 
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 Nesse sentido, o fato de Villar quer colocado como critério para a aprovação do crédito 

marítimo que o pescador apresentasse “bons costumes” ou um marinheiro de “exemplar 

comportamento”, pode ser entendido como mais uma estratégia Estado para controlar possíveis 

revoltas, bem como produção da pesca. O valor do crédito seria fornecido pelo governo, que 

teria como garantia a hipoteca da propriedade adquirida, por exemplo, uma embarcação e, 

somado a isso, os juros do seguro dessa propriedade. O valor teria que ser pago no prazo 

máximo de dez anos e durante todo o período de empréstimo, as propriedades adquiridas, por 

meio do crédito, ficariam sob a fiscalização do governo.197  

A proposta de Villar era a de que, com a disponibilização do crédito marítimo, esses 

trabalhadores tivessem condições e recursos para adquirirem “uma embarcação, navio, ou 

estabelecimento próprio á cultura de peixes, de molluscos ou crustáceos”, para o 

“aproveitamento industrial dos productos marinhos”, assim como para inibir, provavelmente, a 

prática de hábitos degenerativos, como beber e jogar, por causa da promessa do crédito. o que 

tudo indica é que os beneficiários dessa proposta não seriam apenas os pescadores ou 

marinheiros, mas também o próprio governo, assim como os bancos que, ao realizarem 

empréstimos para os pescadores, receberiam não só o valor da hipoteca, como também o valor 

dos juros. 

 A criação de colônias de pescadores também constava como uma das propostas que 

foram apresentadas por Frederico Villar no seu plano de organização para a indústria da pesca. 

Nas palavras do oficial, as colônias de pescadores eram elementos de grande importância 

nacional, pois elas constituiriam “um meio indirecto do povoamento do solo e de exploração 

de riquezas naturaes do paiz”, além de servirem como fontes de reserva naval. Para ele, as 

colônias eram “excellentes viveiros para a Marinha de Guerra e para a Marinha Mercante”.198 

Essas ideias surgiram a partir de suas viagens e observações de como essas colônias eram 

estruturadas nos países do continente Europeu, como também na própria América Latina.  

Na República da Argentina, bem como em outros países, a fundação de uma colônia de 

pescadores dependia da escolha daquilo que Villar havia chamado de “lugares de pesca”. 

Nesses lugares seriam fornecidas a posse dessa terra e os instrumentos necessários para o seu 

cultivo, assim como a concessão aos pescadores do “direito exclusivo” à pesca na região. A 
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organização dessas colônias poderia ser feita diretamente pelo governo, do qual partiria a 

contratação do pessoal especializado, vindos dos centros de pesca europeus ou asiáticos, de 

imigrantes e pescadores profissionais.  

O capitão-tenente Villar afirmava que a fundação de colônias de pescadores funcionaria 

como verdadeiras fornecedoras de peixe para as forças armadas, que os “colonos pescadores” 

teriam o “direito de terem mercados (depósitos de vendas) nas cidades, livres de todos os 

impostos” para o escoamento dos seus produtos, teriam também depósitos frigoríficos, “com 

fábricas de gelo” nas sedes das colônias para garantir aos colonos pescadores a conservação de 

seus produtos, marinhos e agrícolas.199  

As colônias de pescadores até então não existiam no Brasil, pelo menos não como no 

modelo sugerido por Villar no seu plano, ou seja, uma colônia organizada e administrada pelo 

Estado. O que havia eram comunidades de homens e mulheres que viviam não apenas da pesca, 

mas também da produção agrícola e pastoril, que tinham suas vidas baseadas sob uma lógica 

própria de trabalho, diferente daquela proposta por Villar – que contava com mercados próprios 

para a venda do peixe, armazéns, frigoríficos para a conservação do pescado, isenção de 

impostos e a garantia da compra da produção por parte das forças navais. Villar pretendia 

regular a atividade comercial dos pescadores nas colônias, mas essa prática, desde o século 

XIX, já era imposta aos pescadores. O caso dos pescadores da Ilha de Itaparica, que ficavam a 

mercê das decisões das Câmaras Municipais sobre quando e onde poderiam vender e comprar 

peixe, com risco de serem presos e de pagarem multas se comprovada à desobediência da 

postura, é um exemplo disso.200  

Esses profissionais da pesca, de acordo com Frederico Villar, deveriam dispor de todas 

as facilidades no tocante aos direitos de pesca e a obtenção de materiais, como embarcações, 

aparelhos de pesca e recurso para o “aproveitamento industrial dos productos marítimos”, a 

partir da concessão do crédito marítimo. As colônias deveriam ser instaladas nos pontos mais 

próximos dos centros consumidores dos produtos e dos portos de pesca – locais de atracação 

das embarcações, armazenamento, conservação, escoamento da produção para outros locais do 

país, entre outras funcionalidades. Villar havia finalizado seu relatório desejando que o ministro 

dispusesse das condições necessárias para realizar, nas suas palavras, o “velho sonho dos 

patriotas – a organização das pescarias brasileiras em moldes scientificos” – para que fosse 

possível o florescimento das indústrias da pesca no Brasil. 
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De certa maneira, as propostas que constavam no plano de organização da pesca 

surtiram efeito como esperava o capitão-tenente. O ministro Pedro de Toledo, a quem Villar 

havia submetido seu relatório, criou a partir do decreto nº. 9.672, de 17 de julho de 1912, a 

“Inspectoria da Pesca”. Essa inspetoria teria a finalidade, afirmava o ministro, de “estudar os 

recursos naturaes das aguas brazileiras, divulgal-os tanto quanto possível e regular a sua 

utylização”, como sugeria Villar em uma de suas propostas.201 As colônias de pescadores, as 

cooperativas, os portos, os frigoríficos, que Villar havia apresentado no seu plano, seriam 

construídas, afirmava Pedro de Toledo, mediante os recursos fornecidos pelo Congresso 

Nacional e os regulamentos especiais a serem expedidos pelo governo. 

A “Inspectoria da Pesca”, ao que tudo indica, estava apresentando resultados positivos 

– pelo menos foi o que o ministro da Agricultura, Manoel Edwiges de Queiroz Vieira, havia 

apresentado em seu relatório ao presidente Hermes da Fonseca, em 1914. De acordo com o 

ministro, os serviços de matrículas e de estatística individual apresentavam regularidade, assim 

como a construção de algumas escolas de pesca, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A 

fiscalização dos processos de pesca, que estava sendo realizada no Rio de Janeiro, não tinha 

condição de se estenderem para outros estados, pois, nas palavras do ministro, não era possível 

“dotar o serviço do numero de guardas e embarcações que essa fiscalização exigiria”. 

Entretanto, para demonstrar que a Inspetoria estava colhendo bons frutos, o ministro havia 

declarado que no distrito do Rio de Janeiro, após ter sido dividido em diferentes postos, havia 

se conseguido realizar “certa fiscalização, diminuído, em grande parte, a pesca á dynamite” e a 

que se fazia com redes de pesca de malha inferior à permitida. O ministro afirmou ainda que, 

no ano anterior, o serviço da inspetoria havia apreendido cerca de cinquenta aparelhos de pesca 

classificados como proibidos e que todos haviam sido incinerados.202 

Como vimos, a atividade da pesca estava recebendo bastante atenção por parte de alguns 

setores da administração pública do país, como a Marinha. A indústria da pesca compreendia 

não somente a pesca, mas também a construção naval, os serviços de polícia marítima, a 

conservação da costa, dos rios e das baías, e o crédito marítimo. Para Adelino Martins, chefe 

do Estado-Maior da Armada em 1918, esses assuntos deveriam estar reunidos sob uma única 

direção administrativa: a “Inspectoria Geral da Marinha Mercante e dos Serviços Annexos”.203 
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No plano de Adelino Martins, essa “Inspectoria” deveria ser dividida em seções administrativas, 

de modo que uma delas ficaria dedicada ao “Serviço da Pesca”. A atividade da pesca deveria 

ficar sob o controle do Estado, pois, na opinião do chefe do Estado-Maior, não havia nenhuma 

forma de fiscalização efetiva da pesca. A afirmação do chefe do Estado-Maior revelava o 

esforço por parte do Estado de exercer o controle sobre a pesca, uma atividade profissional, 

cultural e tradicional. 

A pesca, nas palavras de Adelino Martins, era feita ao “sabor dos indivíduos”, o que 

para ele colocava em risco a saúde pública, pois os pescadores não conheciam métodos mais 

eficazes de conservação, o que provocava o “empobrecimento da qualidade do produto” e o 

próprio lucro do pescador, “que entrega o fruto de seu trabalho aos gananciosos ou os devolve 

ao mar em condições de causarem sério e profundo damno”. O chefe do Estado-Maior pensava 

num modelo de pura racionalidade e honestidade nas relações de circulação da mercadoria. Ele 

havia destacado que a fiscalização dos processos de pesca era uma matéria urgente e que, em 

alguns casos, seriam necessárias ações coercitivas por parte do governo, como aquilo que ele 

tinha chamado de “monopólio inescrupuloso de certo indivíduos”, nos estados da União, que 

subordinavam os pescadores às condições condenáveis, retirando a possibilidade de melhoria 

do trabalho deles, ou seja, o desperdício, o parasitismo dos intermediários, sua apropriação 

desonesta da produção do pescador deveria ser combatida.  

De fato, as denuncias em torno dessa figura, do intermediário no trabalho da pesca não 

foram poucas. A literatura, por exemplo, ataca os empresários que assumiam as dívidas dos 

pescadores e em troca estes passavam a comercializar somente com ele. O pescador vendia a 

preços baixos o seu produto ao intermediário, o que garantia a riqueza do empresário e relegava 

ao pescador péssimas condições de vida. O romance Jangadeiros, de Nestor de Hollanda, trata 

bem dessa questão sobre as relações sociais de trabalho entre os pescadores de Olinda da 

Colônia Z-1 e as explorações dos “gananciosos” que tinham os direitos sobre as jangadas e 

participação nos lucros do pescador. Como resultado dessa relação, o jangadeiro, “igual a 

escravo”, nas palavras do autor, “vivia explorado” pelo doutor que havia chegado à cidade e 

pago as dívidas contraídas pelos pescadores, pois esses não tinham condições de comprar o 

material para fazer as jangadas. Em troca, os jangadeiros eram obrigados a vender o peixe 

somente ao doutor, não podendo vender a outros atravessadores, nem a particulares, muito 

menos aos comissários da colônia de pescadores, levando-os a uma vida de miséria e 

dificuldades.204 
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Na opinião do chefe do Estado-Maior, a pesca ainda carecia de organização e 

fiscalização e somente o Estado tinha condições de resolver esse problema, mesmo não havendo 

nenhum aparelhamento que tornasse “effectiva a necessária fiscalização”.205 Adelino Martins 

havia declarado que nada tinha sido feito até aquele momento sobre a nacionalização da pesca 

e que o Brasil ainda não tinha estabelecido nenhuma ação que favorecesse o elemento nacional. 

Uma das razões apontadas pelo chefe do Estado-Maior para a falta de investimento na 

fiscalização e na nacionalização da pesca tinha sido a falta de incentivos fiscais suficientes para 

que aquela indústria fosse encarada como uma fonte remuneradora.  

Adelino Martins criticava a inércia dos governos por não terem colocado em prática as 

medidas que garantiriam, de certa forma, o que ele havia chamado de “progresso das indústrias 

da pesca”. Algumas propostas foram sugeridas por ele para que aquele progresso fosse 

alcançado, como melhorar as “condições de vida dos habitantes do paiz” e procurar maneiras 

que garantissem o escoamento dos produtos. Na opinião dele, o crescimento seguro da indústria 

da pesca dependeria da participação efetiva do Estado, coligando todos os interesses em jogo, 

“do pescador (ou emprezas de pesca), do Governo, quer Federal, Estadual ou Municipal, das 

emprezas para transportes e, finalmente dos habitantes das cidades marítimas como das 

interiores”.206 Em suma, a ideia era que o Estado controlasse a atividade da pesca com a 

participação conjunta entre os diferentes poderes e grupos ligados à atividade da pesca. 

Adelino Martins havia declarado que a regulamentação, a fiscalização e a 

nacionalização da pesca não se estava tentando seriamente. A nacionalização da pesca havia 

sido tratada pelo chefe do Estado-Maior como um assunto ainda pendente de ser resolvido pelos 

poderes públicos. No seu texto, Martins destacava a falta de medidas e normas que 

beneficiassem de fato o pescador nacional, assim como apontava a falta de estímulos para que 

esse tipo de atividade fosse procurada como indústria remuneradora. Na opinião dele, não era 

justo que pescadores estrangeiros gozassem dos mesmos direitos que os pescadores nacionais 

e que a diferenciação entre pescadores nacionais e estrangeiros não poderia ser confundida com 

antipatia ao elemento estrangeiro, mas que o interesse nacional, na economia e na defesa 

nacional, aconselhava, nas suas palavras, oferecer aos “filhos do paiz vantagens que não podem 

ser iguais para brasileiros e estrangeiros”.207 

                                                           
205 MARTINS, Estevam Adelino. O que deve ser a Marinha Mercante no Brazil. Revista Maritima Brazileira. 

Rio de Janeiro, n° 7-8, p. 481, 1918. 
206 Idem, p. 487. 
207 Idem, p. 489. 
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A nacionalização da pesca e o constante impulso para que os pescadores abandonassem 

os processos rotineiros e as embarcações primitivas, despertaria, nas palavras do chefe do 

Estado-Maior, “os instinctos egoísticos de certa camada, que farão esforços violentos para 

destruir o trabalho em prol do Estado” e que seria necessário, afirmava ele, “rasgar as 

montanhas de despeito e interesses pessoais fundamente feridos com as medidas que forem 

promulgadas para o máximo objetivo”. Por meio da nacionalização da pesca, ou seja, a 

introdução de medidas que favoreceriam os pescadores nacionais, bem como por meio da 

fiscalização e regulamentação da pesca, o Estado teria condições de controlar a atividade da 

pesca nos estados da União, tirando-a das mãos dos “centros monopolistas” e dos interesses 

particulares, como ele havia destacado. As bases para sua argumentação foram retiradas dos 

relatórios dos capitães dos portos ao Congresso Nacional, nos quais constavam inúmeras 

fraudes e irregulares que ressaltavam, nas palavras de Adelino Martins, “a necessidade de 

exercer continua fiscalização sobre a pesca na nossa costa”. 

A falta de dados estatísticos também havia sido outra questão levantada pelo chefe do 

Estado-Maior como uma causa para uma intervenção do Estado mais profunda. A falta de 

conhecimento do governo federal sobre a pesca se devia pela “má vontade das autoridades 

federais, estaduais e municipais”, bem como pela própria desconfiança dos pescadores, que 

viam “em quaisquer atos das autoridades o desejo de lhes aumentarem os impostos ou 

prepararem as listas do sorteio militar”. Salvo raras exceções, afirmava Adelino Martins, essa 

desconfiança dos pescadores se justificava, pois, tanto os estados quanto os municípios, se 

arrogavam do “direito de esmagar com tributações exageradas o que a União” esboçava 

proteger e desenvolver.208 Aqui fica claro o jogo de poder entre o governo federal e os poderes 

estaduais e municipais.  

Muitas das ideias do chefe do Estado-Maior, como o crédito marítimo, a criação de 

Escolas de Pesca, de portos de pesca e a fundação de colônias de pescadores, que nas palavras 

de Adelino Martins, “além da vantagem de facilitar a fiscalização dos serviços tem a de permitir 

o aproveitamento desses núcleos nos serviços possíveis da guerra”, partiram daquele plano de 

organização que Frederico Villar havia elaborado em 1911.209 

A criação dessas colônias de pescadores pode ter sido a ação mais representativa do 

poder federal, no que diz respeito à atividade da pesca nos estados e municípios. A intervenção 

federal nos estados foi realizada por meio da campanha idealizada pelo vice-almirante Antônio 

Coutinho Gomes Pereira, em 1918, e executada no ano seguinte durante o governo Epitácio 

                                                           
208 Idem, p. 483. 
209 Idem, p, 486. 
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Pessoa, a missão do cruzador José Bonifácio. Diante do que foi exposto no presente capítulo, 

a escolha de Frederico Villar para comandar a missão foi mais do que justificada. Após termos 

demonstrado o processo por trás da escolha daquele oficial e o interesse da Marinha pela pesca 

e pelos pescadores, vamos agora subir a bordo do cruzador José Bonifácio e seguir viagem pelo 

litoral brasileiro, com o objetivo de analisar alguns eventos particulares que aconteceram 

durante aquela missão. 
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CAPÍTULO 3: A VIAGEM DO CRUZADOR JOSÉ BONIFÁCIO: RESISTÊNCIAS AO 

PROGRAMA DA MISSÃO. 

 

O José Bonifácio, navio escolhido para conduzir o grupo de oficiais, suboficiais, praças 

da Marinha e civis na expedição pelo litoral brasileiro, era um antigo iate210 de luxo adquirido 

pelo Banco do Brasil por volta da década de 1910, e que havia sido revendido ao Ministério da 

Agricultura no mesmo período. Os dados reunidos sobre esse navio partem de fragmentos e de 

indícios que possibilitaram a reconstrução de sua trajetória, desde sua origem até o momento 

em que foi adaptado e rebatizado como cruzador auxiliar José Bonifácio, para servir como 

condução da comissão encarregada pelo serviço de “Pesca e Saneamento do Litoral”.211  Esse 

navio possuía um deslocamento de 1000 toneladas, 160 metros de comprimento, um motor de 

700 cavalos de potência e carvoeiras com capacidade para 350 toneladas, o que lhe permitia 

percorrer 15 milhas por hora.212  

Em algum momento, por volta dos anos de 1910, esse iate foi adquirido pelo milionário 

Pierre Paul Demers. O iate deu entrada no porto da Bahia no dia 18 de julho do mesmo ano 

para aguardar a chegada do seu mais novo proprietário, que estava a bordo do paquete213 Aragon 

acompanhado de sua esposa e do seu sócio na concessão da estrada de ferro de Camamu-

Jequitinhonha, sr. Camel, a caminho do Brasil.214 Esse iate de recreio passou um bom tempo 

inativo, sem desempenhar nenhuma função, fundeado no porto da Baía de Todos-os-Santos. A 

leitura e análise de alguns documentos e fragmentos nos indicam que, na época, ele acabou 

sendo hipotecado pelo Banco do Brasil – não se sabe o motivo da hipoteca – e vendido para 

Ministério da Agricultura para ser usado nos serviços oficiais da pesca no litoral do país, sob o 

comando de oficiais da marinha e de técnicos no assunto. O iate havia sido batizado com o 

nome de José Bonifácio, uma homenagem àquele José Bonifácio de Andrada e Silva.  

                                                           
210 Navio à vela, de mastreação constituída de gurupés e dois mastros, em geral inteiriços, com velas latinas 

quadrangulares e gafetopes. 2. Embarcação à vela ou a motor destinada a recreio ou regata. 3. Embarcação 

luxuosa, para transporte de pessoa de distinção. Ver FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário 

da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
211Nem sempre o nome José Bonifácio fora atribuído a esse navio. Antes de ter sido adquirido pelo governo 

brasileiro, e de fazer parte da frota da Marinha de Guerra, esse navio, era chamado originalmente de Nourmahal 

e pertencia a um milionário americano, o tenente-coronel John Jacob Astor IV, vítima do naufrágio do grande 

transatlântico inglês Titanic. O tenente-coronel Astor, havia cedido o seu iate para o governo dos Estados Unidos 

para que ele fosse utilizado na guerra hispano-americana, em 1Coronel John Jacob Astor. Encyclopedia Titanica. 

Disponível em < https://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-victim/john-jacob-astor.html#sources > acesso 

em 10/01/2018. 
212 MARINHA de guerra brasileira. Estado do Pará, 3 nov. 1919, p.2-3 
213 Embarcação ligeira, para transmissão de ordens e correspondência. 2. Navios veloz e luxuoso, ordinariamente 

a vapor, para transporte rápido e regular de passageiros entre certos portos. Ver: FERREIRA, Aurélio Buarque 

de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
214 INTERIOR. O Paiz, Rio de Janeiro, 15 jul. 1910, p. 5. 

https://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-victim/john-jacob-astor.html#sources
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A figura de José Bonifácio tem um peso simbólico em parte da historiografia brasileira 

como o ator político, identificado como o “patriarca da Independência”, ou seja, a noção 

genérica que ele teria libertado o Brasil do julgo português, etc. Entretanto, mais do que ser o 

libertador do Brasil naquele momento, ele também tinha sido um nome forte na discussão sobre 

destruição ambiental no Brasil.215 

 Na sua representação à Assembleia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil 

sobre a escravatura, de 1823, José Bonifácio tinha afirmado que “a Natureza fez tudo a nosso 

favor, nós, porém pouco ou nada temos feito a favor da Natureza. (...) Nossas preciosas matas 

vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor da ignorância e do egoísmo”. A 

preocupação de Bonifácio não partia de um ideal romântico de valorização da natureza, de sua 

estética e beleza, mas que ela tinha que ser protegida visando um projeto político e econômico 

para o futuro. Isso fica evidente quando, no final de sua representação, Bonifácio declarou que 

os montes e encostas “vão-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as 

chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o 

nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da 

Líbia”.216 

 Quando o ministro da Marinha, vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, em 

1918, havia escolhido aquele cruzador para conduzir o grupo de oficiais na missão do cruzador 

José Bonifácio, é provável que ele tenha levado em consideração toda a representatividade do 

nome do “velho patriarca”. A princípio como uma campanha científica, que exploraria e 

estudaria os fundos marinhos, a fauna e a flora; que organizaria os serviços da pesca, instruindo 

o pescador no uso de técnicas que não destruíssem as “riquezas aquáticas”, evitando o 

“empobrecimento dos fundos”; bem como uma noção de que a missão estaria levando a 

liberdade para os “pescadores escravizados” pelos grupos dominantes locais.217   

O navio tinha sido incorporado como material flutuante da armada nacional no ano de 

1915, sob comando do capitão de mar e guerra Henrique Boiteux, cujo propósito era, após 

passar por adaptações, servir à presidência da República. O fato de o iate José Bonifácio ser um 

tipo de navio de luxo contribuiu para isso. A estrutura luxuosa do navio serviria bem ao 

propósito de conduzir a autoridade máxima de uma nação. Há relatos que mencionam a 

grandiosidade e o requinte dos salões do navio e do seu “mobiliário riquíssimo”. Em 30 de 

                                                           
215 PÁDUA, 2002, p. 2 apud BONIFÁCIO, 1823. 
216 PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista, 

1786-1888. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
217 NOTICIÁRIO. Revista Maritima Brazileira, Rio de Janeiro, n.° 3, p. 463, 1924. 
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dezembro do mesmo ano, pelo aviso n. 4.680, o iate passou a servir como tender de flotilha de 

contratorpedeiros e quatro anos depois ganhou destaque nacional, sob o comando do capitão de 

corveta Frederico Villar, quando esse oficial empreendeu a campanha pela organização e 

nacionalização da pesca, a missão do cruzador José Bonifácio.218 

A viagem empreendida por esse navio em 1919, contava com uma tripulação composta 

de aproximadamente 128 homens, incluindo aí oficiais da Marinha, suboficiais, marinheiros e 

civis. O escolhido para comandar o navio, como já mencionamos em outras passagens, foi o 

capitão de corveta Frederico Villar que, nas palavras de Francisco Antônio Pereira, também 

capitão de corveta e um dos redatores da Revista Marítima Brasileira, havia se dedicado com 

grande devotamento ao estudo dos problemas concernentes à piscicultura no país.219 Também 

faziam parte da oficialidade do navio o capitão-tenente, imediato, Armando de Azevedo Pinna; 

capitão-tenente graduado, medico, dr. Otton Severino de Moura; primeiro tenente, Gumercindo 

Portugal Loreti; primeiro tenente, Nuno Barbosa de Oliveira e Silva; primeiros tenentes 

engenheiro machinista, Abeilard Santa Rosa Araujo e Manoel Pinto Bittencourt; primeiro 

tenente, comissário, Nestor Ferreira Cabral; segundos tenentes, Henrique Alberto Carlos Junior, 

Pedro Paulo Villas-Bôas Beltrão e Paulo Bosisio. Os civis, que estavam a bordo do cruzador 

José Bonifácio, eram o cientista brasileiro, Carlos Travassos, o funcionário do Museu Nacional, 

Dario Mendes, o prático da costa norte, Manoel Freire da Rocha, o mestre de pesca, Antônio 

de Oliveira da Velha e o pescador e fabricante de redes, Rubem Antônio da Silva.220 

Após a tripulação ser escolhida, no dia 11 de outubro de 1919, antes do cruzador zarpar 

do porto do Rio de Janeiro em direção ao extremo norte do país, o ministro da Marinha, Raul 

Soares, havia subido a bordo do navio na companhia de seus auxiliares e realizado inspeções 

nas dependências da embarcação, nos materiais e nos instrumentos destinados à pesca. O 

almirante dr. Jovino Carvalhal, inspetor de saúde naval, também havia visitado o navio para 

realizar vistorias, principalmente no que se referia ao estado de saúde da guarnição.221 Depois 

de passar o dia sendo inspecionado, o cruzador José Bonifácio estava pronto para seguir sua 

viagem. 

                                                           
218 A informação que consta no livro sobre o José Bonifácio é que o navio teve baixa do serviço da Marinha no 

ano de 1928. Ver mais: Livro do Navio Auxiliar José Bonifácio. Arquivo da Marinha. Ilha das Cobras, Rio de 

Janeiro.  
219 PEREIRA, Francisco Antônio. A comissão do José Bonifácio. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, n. 

3-4, p. 291-293, set./out. 1919. 
220 Suboficiais: contramestre, José Maria de Aguiar; escrevente de segunda classe, Randolpho Mario Sanches; 

enfermeiro de segunda classe, Antônio Christovam Colombo; mecânico naval de primeira classe, Dario de 

Castro Diniz e Antônio Dutra Barroso; idem, Walter Bareellos; mecânico naval de segunda classe, Jarbas 

Teixeira de Godoy; José Luiz de Almeida; idem, Aleindo Ferreira Pimenta. Ver: MARINHA de guerra 

brasileira. Estado do Pará, Pará, 3 nov. 1919, p.2-3 
221 A VIAGEM do José Bonifácio. O Paiz, Rio de Janeiro, 13 out. 1919, p. 4. 
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Era dia 13 de outubro de 1919, segunda-feira, quando o navio levantou âncora e zarpou, 

nas primeiras horas da manhã, rumo ao norte do país. Após seis dias de viagem, o cruzador José 

Bonifácio havia fundeado o porto do Recife na tarde do dia 19 de outubro. O comandante 

Frederico Villar e sua comissão passaram poucos dias nesse estado, até que o cruzador fosse 

abastecido com carvão e de outros suprimentos.222 Durante a permanência do cruzador no 

Recife, Villar aproveitou para escrever artigos sobre a campanha que estava sendo 

empreendida, os quais foram publicados pelo jornal A Província. O comandante Villar possuía 

uma antiga e boa relação com esse jornal, desde a época de seus artigos sobre as indústrias da 

pesca, em 1909, que também foram sido publicados por aquele periódico. É provável que essa 

relação entre o oficial da Marinha e o A Província tenha de desenvolvido na época que Villar 

exercia a função de capitão dos portos do Estado de Pernambuco, em 1906.223 

 A campanha do cruzador José Bonifácio havia sido apresentada pelo comandante 

Frederico Villar, em Pernambuco, como uma missão científica e que ela iniciaria a partir dos 

estudos oceanográficos que seriam realizados nos mares brasileiros. Tais estudos pretendiam 

analisar a profundidade, medir a temperatura das águas, a salinidade, verificar o regime das 

águas, identificar as espécies de peixe, sua vida e processos migratórios, para saber se as águas 

brasileiras tinham capacidade de fornecer alimento e substratos que atendessem a demanda 

industrial. Para atender a essa demanda industrial, afirmava Villar, seria indicado ao pescador 

“onde, como e onde [quando] pescar”. 224 A declaração de Villar nos indica a tentativa do Estado 

de racionalizar o conhecimento, usar a ciência como forma de aumentar produção industrial. 

Entretanto, o trabalho do pescador tem por trás um saber muito natural, um “saber das coisas 

do mar”, adquirido pela experiência aprendida com os anos e passada de geração em geração e 

dizer ao pescador onde ele teria que pescar era uma estratégia do Estado de controla-los 

socialmente, a sua produção e o seu trabalho. 225  

Villar havia ministrado algumas palestras sobre o saneamento do litoral quando esteve 

em Pernambuco. Seu discurso era pautado, principalmente, na falta de saúde das pessoas e do 

saneamento em algumas áreas do país, colocado por ele como um problema nacional muito 

grave e que precisava ser resolvido. Na opinião do oficial comandante, antes de tudo, era 

imprescindível “adquirir saúde”. O saneamento nacional era uma questão que interessava a 

                                                           
222 O “JOSÉ BONIFÁCIO”. Jornal do Recife, Pernambuco, 20 out. 1919, p. 2. 
223 BRASIL, Ministério de Marinha. Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1906, p. 107. 
224 A MISSÃO scientifica e patriótica do cruzador “José Bonifácio”. A Provincia, Pernambuco, 23 out. 1919, p. 

1. 
225 ABREU, Berenice. Jangadeiros: uma corajosa jornada em busca de direitos no Estado Novo. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 48. 
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todos, afirmava Villar, “ao jornalista, ao marinheiro, ao soldado, ao homem da lei, a mocidade 

generosa, a qualquer brasileiro”. Ele havia destacado que a situação “monstruosa”, pela qual 

passava o país, tinha sido compreendida somente após os ensinamentos de Oswaldo Cruz, 

aquele que havia iniciado a campanha sanitarista do Brasil, do médico Belizário Penna e depois 

dos escritos de Monteiro Lobato sobre a situação precária do homem do campo.226  

Vale ressaltar que o higienismo e a eugenia foram os princípios que nortearam os 

discursos e as ações da campanha do cruzador José Bonifácio, ou seja, toda a primeira metade 

do século XX tinha sido marcada por um amplo debate que girava em torno do tema da 

reconstrução da identidade nacional. A doença tinha sido colocada por médicos, intelectuais e 

autoridades políticas como um obstáculo a ser superado.227 Era nesse sentido que o comandante 

Frederico Villar, entre uma conferência e outra, repetia a ideia do médico sanitarista Miguel da 

Silva Pereira, de que o “Brasil era um imenso hospital” e que problema a ser resolvido era o de 

“sanear o Brasil” e que “sem o homem sadio e forte nada existe – nem lavouras, nem industrias, 

nem commercio!”. Era quase um pensamento comum naquela época acreditar que o médico e 

o higienista eram os salvadores da pátria e que sem eles haveria a ruína física do povo.228  

Villar havia afirmado que os poderes federais e estaduais estavam despertando para esse 

problema por meio das instruções do Instituto Oswaldo Cruz. Esse Instituto tinha patrocinado 

uma missão, no ano de 1912, que havia revelado as péssimas condições de vida no interior do 

país e, no ano de 1916, publicado os cadernos de viagem da missão dos médicos Artur Neiva e 

Belisário Penna, que percorreram vários estados daquilo que se passou a chamar de Nordeste e 

de Goiás. Apesar da expedição científica de Artur Neiva e Belisário Penna não ter provocado 

mudanças significativas nas políticas de saúde, restritas à poucas áreas urbanas do país, ela 

tinha sido, como destaca o sociólogo Luiz Antônio de Castro Santos, a semente plantada da 

ação do poder central nos estados do Nordeste.  

Nos anos vinte, afirma Santos, a intervenção do Estado na política sanitarista ganhou 

força considerável durante o período de 1918 a 1928, mas também destaca que o movimento 

sanitarista pouco realizou e que não passava de um movimento elitista. Santos critica o fato de 

que uma das poucas ações realizadas tinha sido a distribuição de exemplares da história do 

Jecatatuzinho, isso num país que contava, em 1920, com 70% de analfabetos. Nesse sentido, o 

                                                           
226 O “JORNAL DO RECIFE” applaude os pioneiros da saúde. Jornal do Recife, Pernambuco, 25 de out. 1919, 

p. 1. 
227 MAI, Lilian Denise. Difusão dos ideários higienista e eugenista no Brasil. In: Higiene e raça como projetos: 

higienismo e eugenismo no Brasil / Organização de Maria Lúcia Boarini. Maringá: Eduem, 2003. 
228 A MISSÃO scientifica e patriótica Do CRUZADOR “José Bonifácio”. A Provincia, Pernambuco, 23 out. 

1919, p. 1. 
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movimento sanitarista pode ser entendido como um canal da República Velha para o projeto 

ideológico de construção da nacionalidade.229 

Desde o governo de Venceslau Brás (1914-1918) que a intervenção estatal havia se 

intensificado no que se referia as Políticas de Saúde Pública. No último ano de seu governo, 

Venceslau Brás havia criado o Serviço de Profilaxia Rural que, em pouco tempo representaria, 

na área de saúde pública, o instrumento de atuação federal nos estados do Nordeste. A 

participação do Estado tornou-se mais efetiva no governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) e 

durante o governo dele, em 1920, o novo código sanitário foi instaurado, dando ao governo 

federal mais poder para atuar nos estados.  

O discurso eugênico e higienista era uma maneira de controle social usado pelos grupos 

dirigentes – políticos e intelectuais, como médicos e pedagogos – cuja ideia básica era de que 

a sociedade deveria ser inserida dentro do movimento do progresso e da civilização, ou seja, 

tirar o país do atraso, “construir a ordem civilizatória calcada no progresso e na superioridade 

moral dos indivíduos”. Era um discurso que penetrava por todas as esferas sociais, da família 

ao trabalho, por meio dos projetos sociais, das reformas sanitárias e das campanhas de 

vacinação, cuja finalidade era a transformação social a partir da remodelação do homem 

brasileiro.230 O alvo dos projetos sanitaristas era o homem do campo, do interior, do Jeca-Tatu, 

apontado por Monteiro Lobato como o representante da nacionalidade, como destacamos no 

primeiro capítulo. E a figura do pescador? A partir de que momento o pescador passou a receber 

atenção e ser considerado pelos grupos dominantes como representante da nacionalidade? 

O interesse pelos pescadores nasce da poesia e do folclore que pretende retratar os tipos 

específicos, tradicionais, ligados a uma tradição, sobrevivendo dentro de um mundo que se 

modernizava.  Daí a valorização de um saber específico, no campo dos estudos folclóricos e da 

literatura, um saber mestiço, transformando “a negatividade do mestiço em positividade”.231 

Procurava-se um saber autêntico, eleito como genuinamente nacional, como a produção poética 

de Catulo da Paixão Cearense, sua poesia e suas modinhas.232 Estudiosos do folclore, passam a 

considerar “o rústico, o analfabeto, ao contrário do civilizado, do letrado, representariam uma 

                                                           
229 SANTOS, Luiz Antonio de Castro. O pensamento sanitarista na Primeira República: Uma ideologia de 

construção da nacionalidade. Dados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.28, n.2, p.193-210, 1985. 
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camada primitiva, original, autêntica da cultura de dado povo, por não terem recebido as 

influências transformadoras da civilização”.233 

Dentro dessa linha dos estudos folclóricos, Cascudo estudou a jangada, a tradição, a 

etnografia, as técnicas de trabalho, o vocabulário, procurando decifrar esses homens que eram 

descritos como enigmáticos. No livro, que foi publicado em 1954, Cascudo recorda que 

convivia com pescadores desde o começo do século XX, sendo, afirma ele, “quase todos 

compadres e fregueses de meu Pai”.234 Cascudo acentua o lugar da tradição na formação do 

ofício, a cultura do trabalho e a religiosidade dos pescadores, enfatizando suas crenças 

primitivas: “Todos sabem perfeitamente que a sereia existe. Antigamente milhares de 

pescadores ouviram seu canto”, arrematando: “O jangadeiro é um mistério psicológico em sua 

transparente simplicidade”.235 Um pouco mais adiante reafirma: “A taciturnidade impassível do 

jangadeiro legítimo é desconcertante”.236  E, mais adiante: “O jangadeiro, lacônico, reservado, 

bisonho, pondo lentamente as palavras, em raro impressiona no vagar remorado do seu desenho 

verbal”.237 

Nos anos 20 os pescadores são descritos como homens que representam uma 

nacionalidade, a nacionalidade que os intelectuais brasileiros estavam discutindo no período. 

Assim, em 1929, numa revista da cidade de Natal, os jangadeiros são descritos como “titãs”, 

levando vida ingênua, cheio de bravura, a ponto de merecerem um hino e cuja vida é assimilada 

ao mundo natural. Descritos como “super-homens”, eles eram homens “que a vida atirou de 

encontro às ondas para serem as sentinelas avançadas de nossa soberania e as atalaias 

indormidas de nossa riqueza”.238  

Àquela altura, o pescador já estava inscrito dentro do projeto de brasilidade dos grupos 

dominantes, como se pode ver na passagem dessa mesma revista que, ao descrever a experiência 

de um brasileiro voltando da Europa de avião: “um arrepio sacode os nervos divisando as 

jangadas na água trêmula do mar sem que se aviste terra do Brasil. Prolongam na imensidão o 

trabalho nacional, anônimo e coletivo, estendendo pelo mar inquieto a faina do esforço diário 
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e tenaz”.239 Mesmo de modo inconsciente, eles atuavam em favor da nacionalidade, auxiliando, 

com o seu trabalho humilde, a defesa da costa brasileira.  

O lugar à parte ocupado pelo pescador na sociedade está sugerido igualmente na imagem 

dos pescadores sem existência social. Eles são aquilo que Michel de Certeau e Dominique Julia 

tratam quando estudam “a beleza do morto”. Estudados na perspectiva folclórica, eles 

apareciam como figuras cristalizadas, fora da dinâmica das relações e das tensões sociais que 

atravessavam o país naqueles anos vinte, em especial o clima reivindicatório das camadas 

urbanas e da classe operária.240 

O pescador tinha recebido atenção do Estado dentro das políticas higienistas com as 

propostas do saneamento do litoral, articuladas em 1918 pelo ministro da Marinha, Antônio 

Coutinho Gomes Pereira, e levadas à frente pelo capitão de fragata Frederico Villar na missão 

do cruzador José Bonifácio. Nesse sentido, a missão também pode ser entendida como parte 

desse projeto ideológico de construção da nacionalidade no Brasil da Primeira República, que 

se fundamentava nos princípios da eugenia e dos ideais de progresso e de civilização para o 

pescador – homem pobre, simples e analfabeto. Eles eram os indivíduos a serem remodelados, 

como Villar deixou claro nos seus escritos e nas suas conferências.  

O pescador foi colocado no centro de um processo que percorria a história da 

humanidade, alcançando todos os povos: o progresso. A ideia de progresso pressupõe que a 

história sempre caminha para frente, que as sociedades podem sempre melhorar, que estão em 

constante desenvolvimento.241 Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, a ideia de 

progresso circulou constantemente através das articulações, dos projetos e dos desejos dos 

grupos dominantes de que a sociedade acompanhasse o ritmo acelerado dos “novos tempos” 

que vieram com a República. “Progresso” e “modernidade” caminharam lado a lado, uma 

atravessando a outra, sempre significando, nos discursos dos intelectuais e autoridades 

políticas, a mudança para algo novo: o surgimento de valores em detrimentos de outros, de 

novas regras sociais de conduta e comportamento. 

 A missão do cruzador José Bonifácio tinha a função de levar o pescador brasileiro a 

um outro nível social, mais elevado. Ele era entendido pelos grupos dominantes como um 

sujeito irracional, pobre, inculto e doente, mas que alcançaria o progresso por meio e com a 
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“ajuda” do Estado, através das transformações técnicas e dos instrumentos de trabalho, como a 

introdução de barcos a vapor e redes de pesca “modernos”, assim como por meio da 

alfabetização, do cuidado com os corpos e da saúde. É dessa ajuda que emerge a violência, a 

exclusão social, o preconceito e que revela a incapacidade de conviver com o outro. Essa outra 

face do progresso é constantemente ocultada, apagada pelos grupos detentores do poder.242  

A imposição da modernização aos pescadores, entretanto, faria com que eles 

abandonassem algumas de suas práticas de trabalho e de hábitos cotidianos, como pescar com 

certo tipo de instrumento (cercadas e cacuris), como habitar uma casa que não atendia os 

princípios da higiene (por exemplo, as casas dos pescadores eram descritas por Villar como não 

possuindo fossas, que eles não tinham cuidado com a água e nem na ingestão de alimentos) 

estabelecidos pelos sanitaristas como o ideal. A imagem a baixo é a descrição de Villar de uma 

residência de pescadores: “um pobre rancho de pescador brasileiro e o estendal de suas redes 

numa colônia da costa”.243 O uso da fotografia servia para a propaganda das ações da missão, 

ou seja, ao mostrar a realidade miserável dos pescadores ao grande público, o projeto estaria 

justificado: o projeto de recuperar aquele indivíduo da barbárie para a civilização.  

Ao fundo, se observarmos com atenção, podemos notar a presença do cruzador José 

Bonifácio. Villar, para identificar o navio, fez a seguinte descrição na legenda da imagem: “a 

figura gloriosa do cruzador José Bonifácio”. Ou seja, o que o oficial comandante da Marinha 

da missão do cruzador José Bonifácio estava querendo dizer era que a Marinha e o governo 

estavam ali para protege-los, assegurá-los de que o novo, o moderno e o progresso estava 

chegando aos recantos do Brasil. O navio era o símbolo desse progresso, da glória do Estado, 

da nação. 
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Figura 1: “um pobre rancho de pescador brasileiro e o estendal de suas redes numa colônia da costa, ao fundo a 

figura gloriosa do cruzador José Bonifácio”. 
Fonte: Arquivo Biblioteca Nacional 

 

 A ideia de progresso tem por trás dela os interesses meramente hegemônicos. É um 

discurso apropriado e constantemente renovado pelas elites por um aparato ideológico. O 

discurso de Frederico Villar era todo pautado na ideia de progresso e no discurso científico que 

levariam os pescadores a integrarem o que ele, e era uma tendência na época, entendia por 

“civilização”. O comandante Villar e a comissão do cruzador José Bonifácio representavam 

uma das maneiras do poder central intervir nos estados, ou seja, de apresentar o projeto de poder 

do Estado que almejava a construção de uma nacionalidade unívoca. Essa ideia era colocada 

por Villar como um interesse comum a todos os indivíduos e não como uma ação isolada com 

aspecto de tirania. 

O José Bonifácio zarpou do porto do Recife por volta do dia 23 de outubro de 1919 em 

direção à Belém do Pará, uma viagem direta, sem mais nenhuma parada. Ao chegar na cidade 

paraense, o navio foi atracado no porto no dia 2 de novembro, em frente ao armazém n.º 4. 

Logo após a fixação do navio no porto, não demorou muito para que um grupo de jornalistas, 

que trabalhavam para o jornal Estado do Pará, fossem até ele com o objetivo de realizar uma 

entrevista com o comandante Villar.244 Eles foram recebidos pelo comandante Villar no salão 
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do navio, que havia chamado bastante a atenção deles rendendo uma breve descrição das 

acomodações daquela parte: “um elegante salão forrado de tapeçarias e adornado de especimens 

de differentes peixes, os mais exquisitos, como o peixe espinho e outros. O mobiliário é 

riquíssimo”. 

O comandante Villar entendia que esse projeto tinha importância nacional e por isso 

estava sempre pronto para receber quem o procurasse para saber mais sobre ele. Isso fica 

evidente quando os jornalistas destacaram que Villar também era jornalista, e que por isso ele 

tinha consciência do motivo da visita dos repórteres. Ou seja, ele sabia falar na linguagem 

jornalística, tinham intimidade com as redações de jornais e por certo sabia o que impulsionava 

uma boa matéria. Por esse motivo, segundo relataram os repórteres, Villar havia concedido a 

entrevista ao Estado do Pará. O conteúdo da entrevista tinha como eixo central o que o 

comandante Villar pretendia fazer junto com a comissão do cruzador José Bonifácio naquele 

estado, assim como nos outros estados costeiros.  

Villar declarava para os repórteres a necessidade de serem efetuados estudos minuciosos 

da costa, da profundidade, das espécies mais comuns, dos períodos de desova dos peixes, de 

analisar a salinidade, de medir a temperatura da água, assim como avaliar os proveitos 

industriais que, segundo ele, a pesca proporcionaria. Os repórteres perguntaram ao comandante 

se ele já havia realizado algum tipo de estudo daquele tipo e Villar respondeu que não, que iria 

iniciá-los pelo Amazonas. Isso nos sugere que, até aquele momento, nada havia sido praticado, 

efetivamente, no que se referia aos estudos da costa e dos fundos marinhos brasileiros, salvo 

alguns levantamentos hidrográficos da costa, entre o rio Mossoró e o rio São Francisco, 

realizado pelo oficial da Marinha Manoel Antônio Vital de Oliveira, por ordem do Governo 

Imperial, sob a administração do conselheiro e ministro da Marinha José Maria da Silva 

Paranhos, no período de 1857 a 1859.245 

Nas duas primeiras décadas do século XX, os serviços de sondagens da costa brasileira 

eram precários, como nos indicam os relatórios da Marinha desse período, especificamente a 

seção da Carta Marítima, que mudou sua denominação para Superintendência de Navegação, 

pelo decreto n.º 6964, 29 de maio de 1908.  O argumento usado pelos diretores da repartição de 
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hidrografia era o de que faltavam navios equipados que permitissem a sondagem mais eficaz 

da costa. Na opinião deles, a situação dos navios era precária, de modo que impossibilitava 

viagens pela grande extensão do litoral. Isso pode ser evidenciado nas palavras do ministro da 

Marinha, contra-almirante Júlio Cesar de Noronha, em 1902, nas quais ele afirma que “no 

tocante a hidrografia, seja por falta de embarcação, seja por outra qualquer causa, o certo é que 

poucos são os trabalhos produzidos pela respectiva diretoria”, que pelo tempo de existência da 

repartição, dez anos, ela “nem ao menos havia levantado uma planta da baía do Rio de 

Janeiro.246 

A Diretoria de Hidrografia, no ano de 1907, de acordo com o ministro da Marinha 

Alexandrino Faria de Alencar, havia executado alguns trabalhos como o reconhecimento 

hidrográfico na costa do Albardão, Rio Grande do Sul, executado pelo cruzador Tiradentes; o 

desenho da carta geral da costa da República; o desenho da planta da baía de Guanabara 

atualizada e os estudos realizados pelo adjunto da sessão de faróis, o capitão de corveta 

Rodolpho Ramos Fontes, na costa do Rio Grande do Norte e particularmente no canal de S. 

Roque. Todavia, o ministro também ressaltava a necessidade de um navio a vapor que, nas suas 

palavras, fosse “construído com os necessários requisitos para ser empregado em serviços 

hidrográficos e oceanográficos ao largo do nosso extenso litoral”.247  

A Superintendência de Navegação deixava claro que ainda necessitava de navios para 

cumprir a sua missão. O relativo atraso causado pela falta de material apropriado para a 

realização dos levantamentos hidrográficos, fez com que o ministro da Marinha, vice-almirante 

Antônio Coutinho Gomes Pereira, chegasse a conclusão de que os serviços hidrográficos do 

país praticamente inexistiam. Gomes Pereira afirmava que “os trabalhos hidrográficos da nossa 

costa eram tão raros que podiam ser considerados interrompidos há muitos anos e que as plantas 

dos portos tinham que ser retificadas e atualizadas, por causa das mudanças que ocorreram por 

causa das obras de melhoramento, bem como por causas naturais.248 Nesse sentido, a missão 

do cruzador José Bonifácio também fazia parte do projeto que visava o estudo e 

reconhecimento do litoral. Por isso a resposta de Frederico Villar aos repórteres do Estado do 

Pará, de que ele realizaria “estudos minuciosos na costa”.  
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Villar havia declarado para os jornalistas que estava a espera do cientista americano dr. 

Field, contratado pelo ministro da Marinha para fazer estudos oceanográficos, os quais iriam 

ajudá-lo nas ações sanitárias que seriam desempenhadas pela comissão do José Bonifácio no 

Amazonas. Além do cientista americano, chegariam ainda os drs. Bruno Lobo, do Museu 

Nacional, Adolpho Lutz, bacteriologista do Instituto de Manguinhos e um médico da Saúde 

Marítima, do Rio de Janeiro. A bordo do navio já se encontravam dois naturalistas, Carlos 

Travassos, para o serviço de conservação e classificação das espécies obtidas e Dario Mendes, 

do Museu Nacional. Villar afirmou aos repórteres que daria início a alguns trabalhos “em Taipú, 

Soure, Marajó e em outros pontos, utilizando para isso do aviso Amapá”, enquanto os cientistas 

não chegassem.249  

O comandante havia declarado ainda para os repórteres que seus estudos beneficiariam 

muito a pesca no Pará. Villar usou a imagem do Rio de Janeiro, a capital federal e centro do 

poder político, como modelo a ser seguido pelo estado do Pará, no que se referia à indústria da 

pesca, isso indica o desejo do governo federal de intervir nos estados. A declaração do 

comandante é a própria representação dos interesses do Estado em construir um sentimento de 

unidade nacional – social, política e econômica. O controle da indústria da pesca em todo o 

território nacional, pelo poder central, era uma das maneiras encontradas para aquele fim e a 

via utilizada para isso era a missão do cruzador José Bonifácio.  

As ações da missão tinham por trás um discurso humanitário que facilitava a aceitação 

do projeto por uma parte da sociedade. Esse discurso pode ser evidenciado na afirmação do 

comandante Villar sobre o José Bonifácio, de que ele era “uma escola e uma enfermaria”, ou 

seja, era no cruzador que o pescador poderia encontrar tudo que necessitasse, afirmava o seu 

comandante, como “instrução e medicamentos”, “remédios para os seus sofrimentos”.  Ao final 

da entrevista, os repórteres destacaram esse fato na matéria, ao saírem do cruzador, eles foram 

chamados de volta ao navio pelo comandante Villar, que pediu aos repórteres que eles não 

esquecessem de mencionar no jornal, como uma maneira de retribuir um favor entre colegas de 

profissão, que “os pescadores que precisarem de medicamentos e instrucções” deveriam ir a 

bordo do José Bonifácio, onde encontrariam tudo de que necessitassem.250  

Os pescadores eram na sua maioria analfabetos e, no geral, não tinham acesso aos 

jornais, pelo menos não diretamente, ou seja, as informações circulavam por outras vias de 

comunicação, por meio de conversas no cais do porto, por exemplo. Entretanto, naquele pedido 

de aos repórteres, o comandante utilizaria da imprensa para divulgar as suas ações para um 
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outro público, talvez como um alerta para as autoridades locais da sua presença nos estados e 

para a sociedade como um todo, visto que essas informações circulavam pelos grandes centros 

urbanos, por meio das trocas de telegramas e correspondências entre as redações dos periódicos. 

A imprensa teve um papel fundamental nas discussões sobre a missão do cruzador José 

Bonifácio. Mais do que uma fonte confirmadora de hipóteses, a imprensa, quando submetida a 

um olhar mais crítico, é reveladora de interesses, ações, projetos políticos, ideais de grupos 

específicos, interferindo diretamente na sociedade.251 Nesse sentido, iremos analisar como a 

missão do cruzador José Bonifácio foi tratada pela imprensa dos locais por onde o navio passou. 

Será dada ênfase em dois locais específicos, o Pará e o Rio de Janeiro, que foram focos de 

resistência ao projeto, por parte dos poderes locais e dos próprios pescadores. 

 

3.1. O cruzador José Bonifácio no Pará e a nacionalização da pesca. 

 

 Quando o cruzador José Bonifácio aportou na cidade de Belém, toda a comissão foi bem 

recepcionada, como indicava as notas publicadas pelo periódico Estado do Pará. Entretanto, 

percebemos que a postura desse periódico, no que se referia a figura do comandante Frederico 

Villar, havia mudado depois de algum tempo, depois das ações da comissão para com os 

pescadores, principalmente os portugueses, em nome da nacionalização da pesca. O periódico, 

inclusive, chegou a atribuir na época o adjetivo de “jacobino” ao comandante, uma alusão ao 

nacionalismo exaltado com que Villar e sua comissão, aparentemente, realizavam suas práticas.  

O Estado do Pará foi um dos periódicos com que tivemos contato graças ao arquivo 

digital da Biblioteca Nacional e nele pudemos perceber uma mudança de opinião sobre o projeto 

da missão e da figura do comandante Frederico Villar. Após a chegada de Villar à Belém do 

Pará, em 2 de novembro de 1919, sua imagem era veiculada por esse jornal sempre de maneira 

positiva, como “um dos mais distinctos officiaes da marinha de guerra”.252 Após a comissão do 

José Bonifácio iniciar seus trabalhos, depois de meses, o jornal publicaria uma matéria na qual 

tinha a seguinte afirmação: “o commandante Villar desafivelou por fim a máscara com que 

pretendia enganar-nos”.253 O artigo Questão da pesca, publicado no dia 5 de fevereiro de 1920, 

tratava de uma possível perseguição feita pelo comandante Frederico Villar aos pescadores 

portugueses daquela região em nome da nacionalização da pesca. 
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A primeira vez que o tema da nacionalização da pesca havia aparecido na pauta de 

discussão do Congresso Nacional foi no final do século XIX, na primeira década do período 

republicano, por meio do decreto n º 478, de 9 de dezembro de 1897. O referido decreto não 

tratava diretamente da nacionalização da pesca, o foco era o preenchimento dos quadros de 

pessoal da Força Naval durante o governo de Prudente de Morais. O sentido dessa medida era 

justamente suprir a falta de efetivo da Armada Nacional, como pode ser evidenciado no 

parágrafo primeiro do artigo 1º do referido decreto, quando o governo autorizou “a engajar ou 

reengajar para o serviço da Armada o pessoal que for necessário para preencher os claros 

existentes na Força Naval”.254  

Todas as determinações do decreto seguiam a razão, ao que tudo indica, da necessidade 

da Marinha em revitalizar os seus quadros, seja pelo uso das concessões de gratificações ou 

pelo sorteio militar dentro da Marinha Mercante, no qual compreenderia os matriculados nas 

Capitanias de Portos, com idade entre 16 a 30 anos, com exceção dos maquinistas, os pilotos e 

os julgados incapazes para o serviço. 

 O artigo terceiro também tratava do mesmo imperativo de satisfazer a falta de 

contingente da Força Naval. O artigo estabelecia o seguinte: “todos os brasileiros natos ou 

naturalizados que exercerem a profissão marítima ficarão sujeitos ao registro ou á matricula nas 

repartições competentes do Ministério da Marinha”. No parágrafo único também do artigo 

terceiro aparece a ideia de nacionalizar a pesca, no qual determinava que o governo expediria 

um “regulamento para a inscrição marítima”, assim como um para a pesca “que será 

nacionalizada, estabelecendo as bases e condições de ambos os serviços, vantagens, ônus e 

penas, que consistiram em multas, prisão, embarque correcional e outras por delitos militares, 

previstos nos respectivos códigos”. Dessa forma, desde 1897 que o governo federal já havia 

autorizado a nacionalização da pesca, faltava somente sua execução prática.  

A pesca havia sido um dos recursos apontados pelo contra-almirante Manoel José Alves 

Barbosa, ministro da Marinha do governo de Prudente de Morais, para que a Marinha pudesse 

“cumprir a sua importante missão na paz ou na guerra”.255 No entendimento do ministro, devido 

à situação financeira do país naquele momento, não seria possível as reformas materiais que 

permitiriam o desenvolvimento do poder naval brasileiro. Foi nessa conjuntura que o contra-

almirante havia dito que a administração da Marinha estava se esforçando para “coordenar os 

                                                           
254BRASIL. DECRETO Nº 478, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1897. Disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-478-9-dezembro-1897-539569-

publicacaooriginal-38781-pl.html > acesso em 30/11/2016. 
255 BRASIL, Ministério de Marinha. Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1897, p. 4. 



113 
 

elementos dispersos da Marinha” e a criação do decreto nº. 478 de 1897 tinha sido uma das 

maneiras encontradas pelo poder legislativo para garantir o “melhoramento material”, para usar 

a expressão do ministro, e o desenvolvimento da força naval. A pesca, nesse caso, se constituía 

como um dos elementos dispersos que foram apontados pelo ministro. 

 O tema da nacionalização da pesca havia voltado a ser matéria de discussão e debate 

com a missão do cruzador José Bonifácio, ultrapassando os limites do Congresso Nacional, 

sendo amplamente repercutida e divulgada pela imprensa. A imprensa não somente noticiava 

as discussões sobre a nacionalização da pesca, ela própria havia protagonizado algumas dessas 

discussões.  

O periódico Estado do Pará havia sido um desses jornais que discutiram intensamente 

com o comandante Frederico Villar sobre a maneira como estava sendo realizada a intervenção 

da missão naquele estado. O Estado do Pará, que se denominava como “propriedade de uma 

associação anônima”, no seu programa deixava claro como iria tratar o tema da política. O tema 

não seria abordado senão de maneira genérica e que a prioridade estava concentrada nos 

assuntos ligados àquilo que eles chamavam de “progresso da região”, como o comercio, as 

indústrias locais e a situação do povo.256  

Os periódicos por serem um rico material de pesquisa, possibilita aos pesquisadores, 

principalmente aos historiadores, o acompanhamento dos percursos dos homens através dos 

tempos. Maria Helena Rolim Capelato afirma que o documento jornalístico registra, comenta e 

participa da história e que os indivíduos que gerenciam a “arma-jornal” buscam definir seus 

alvos – pessoas, movimentos, situações – antes da luta, embora o próprio movimento da 

história, muitas vezes, os levem a mudar de rumo.257 Nesse caso, faz parte do ofício do 

historiador analisar esse tipo de documento com um olhar mais focado na maneira e na forma 

como as ideias são produzidas e apresentadas pelos sujeitos que controlam a essa “arma-jornal”.  

Seguindo o método de Capelato, fica claro que a intensão do Estado do Pará era 

transmitir uma ideia de imparcialidade política, pois, como estava definido no editorial, ela seria 

“tratada em traços gerais, nos problemas mais importantes” ou para “estigmatiza-la com 

energia, todas as vezes que os seus absorventes tentáculos ameaçarem empecer o surto natural 

do progresso paraense”. O programa do jornal direcionava a atenção para a defesa do Pará, para 

os assuntos de natureza econômica, o comércio, a produção agrícola e pastoril, o “culto a 

justiça” e almejava ser o “órgão dos humildes e dos opprimidos”. O editorial também deixava 
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257 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e história do Brasil. 2.ed. São Paulo: Contexto EDUSP, 1988. 



114 
 

evidente que se tratava de um periódico sem ligações partidárias, sem passado político, uma 

maneira de se afirmar livre e independente para analisar os atos da administração pública. 

Nos dias seguintes à chegada da comissão do José Bonifácio, o Estado do Pará destacou 

que o comandante Villar já tinha iniciado às visitas oficias para poder se dedicar aos 

levantamentos oceanográficos e aos estudos da pesca em Taipu, Marajó e Soure, e que os 

naturalistas que vieram a bordo do navio também já estavam com seus trabalhos em 

andamento.258 No dia 8 do mesmo mês, o jornal publicou a seguinte afirmação: “Tende a 

aggravar-se a velha questão da pesca de Soure”. O município do Soure estava se preparando 

para cobrar novas taxas sobre pescadores e que já havia feito o trabalho de recolher redes de 

pesca com a alegação de que estavam somente respeitando as exigências quanto ao tipo de 

malha estabelecida pela Capitania dos Portos. Sobre o assunto, o periódico declarou que as 

autoridades navais verificaram e constataram que a informação sobre a autorização de qualquer 

ação de recolhimento era falsa. 259  

As autoridades navais, segundo a nota publicada pelo periódico, procuraram o capitão 

do porto, o comandante Mello Pina, e o comandante do cruzador José Bonifácio, o capitão de 

corveta Frederico Villar, que havia prometido intervir no assunto. Villar procurou o capitão 

Mello Pina e os dois tiveram uma reunião para discutir o caso, que também contou com a 

presença do advogado dos pescadores. A presença do advogado sugere que a reunião tinha 

como pauta a discussão dos direitos dos pescadores. Ficou acertado nessa reunião que, nos dias 

seguintes, o chefe da missão do cruzador José Bonifácio iria para o município do Soure, a bordo 

do aviso260 Amapá, da flotilha do Amazonas, com plenos poderes para agir.  

O aviso Amapá não havia sido designado exclusivamente para a função de transportar 

o comandante Villar, mas para desempenhar a função provisória de prestar serviços à 

praticagem, no auxílio à navegação no estado Pará.261 A figura de Villar, como sugere o Estado 

do Pará até aquele momento, era a de uma espécie de salvador, de alguém com a capacidade e 

as condições para resolver a “questão da pesca”. Nesse sentido, quando procuravam Villar não 

somente um oficial da Marinha encarregado de organizar a pesca quem procuravam, era o 

próprio poder do governo federal que ele representava. 
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A imagem de Villar havia sido veiculada positivamente pelo Estado do Pará, durante 

dois meses, por meio de notícias, pequenas notas e artigos sobre a missão e sobre o próprio 

comandante, com certo tom de entusiasmo por causas das promessas de ajuda aos pescadores. 

Essas promessas ao pescador faziam parte dos discursos elaborados e enunciados por Villar em 

suas conferências no Amazônia Club, nas suas palestras no Instituto Histórico e Geográfico do 

Pará e nas suas manifestações orais nas festas promovidas pelas autoridades locais, em 

homenagem a ele e a sua comissão.262  

Numa dessas homenagens divulgadas pelo periódico, o Senado havia nomeado uma 

comissão, formada pelos senadores Virgílio de Mendonça, Ferreira Teixeira e Camilo Salgado, 

para irem “cumprimentar, por parte do Senado, a missão de pesca e saneamento do litoral”, que 

se encontrava a bordo do cruzador José Bonifácio e que estava ali representando o “governo da 

União para a inspeção nos Estados do norte do país em relação a sua posição oceanográfica e 

também incumbido de uma missão profilática”.263 As ações sanitárias promovidas pela 

comissão do José Bonifácio eram constantemente divulgadas pelo periódico, através de um 

comunicado, de um telegrama, de uma nota que, na maioria das vezes o remetente era alguém 

ligado ao poder federal, como podemos observar o exemplo dos senadores e suas homenagens 

à comissão, nas quais destacavam seus objetivos.  

O Estado do Pará também divulgou a atuação da comissão no que se referia as ações 

sanitárias através da atuação do médico responsável da missão do cruzador José Bonifácio, o 

primeiro tenente dr. Othon S. Moura. O oficial médico havia realizado visitas à postos de saúde, 

como o do Acampamento Belisário Pena, acompanhado algumas vezes pelo auxiliar Manoel 

Seixas, do serviço médico do cruzador e pelo médico do Serviço Sanitário do Estado, dr. Nunes 

Rodrigues. O dr. Othon Moura, no tempo que permaneceu no Pará, visitou postos, farmácias, 

realizou palestras, apresentou os métodos empregados por ele sobre o desenvolvimento das 

moléstias, bem como as medidas profiláticas contra o impaludismo, varíola e a febre amarela, 

examinou doentes, analisou os medicamentos utilizados no tratamento dos enfermos e analisou 

amostras de diferentes mosquitos. A visita do médico encarregado da missão aos postos de 

saúde havia sido acompanhada pelo repórter do Estado do Pará, Manoel de Azevedo.264 

O periódico paraense destacou que o primeiro tenente Othon Moura havia ficado com 

boa impressão e que por isso tinha resolvido voltar outras vezes ao posto de saúde Belisário 
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Pena, bem como outros postos como o Oswaldo Cruz, no município de Souza, enquanto o 

cruzador José Bonifácio permanecesse no estado. Othon Moura afirmou, após manifestar suas 

impressões daquilo que estava observando, “que a comissão do cruzador José Bonifácio era 

verdadeiramente de pesca e não tanto de saneamento, porém de propaganda do saneamento do 

litoral brasileiro, assim como também das zonas urbanas, suburbanas e rurais”.  Se essas foram 

as palavras do primeiro tenente Othon Moura, médico encarregado da missão do cruzador José 

Bonifácio, elas sugerem que o as ações que estavam sendo desenvolvidas em prol da saúde e 

do saneamento do litoral não pretendiam ser duradouras ou que demandassem tempo.  

O movimento sanitarista era uma aspiração nacional e o pescador, assim como o homem 

do campo, pobre, analfabeto e doente, havia sido alvo desse movimento. De acordo com a 

matéria do Estado do Pará, muitas pessoas foram a bordo do cruzador José Bonifácio atrás de 

exames médicos e medicamentos. O jornal destacou que, em um único dia, foram examinadas 

cerca de 547 pessoas, dentre elas alguns leprosos. Dessas 547 pessoas, somente duas não 

estavam com “ankylostomose” e o “tricocéphalo”; a bordo do navio se encontravam em 

tratamento uma criança, com uma “enorme ulcera no pé direito”, um homem jovem e outro de 

mais idade para o tratamento de “hydronsia”, um tipo de doença relacionada aos rins, que 

durante o tratamento já havia sido extraído do jovem 16 litros de água e do idoso, 19 litros.265  

Ao que tudo indica, a comissão do José Bonifácio, de fato, havia realizado algumas 

intervenções no tratamento de algumas doenças. Mas qual era o lugar da pesca nessas ações, já 

que ela era o foco da missão, como afirmava o primeiro tenente Othon Moura. A matéria 

destacou também que, ao visitar o Mercado do Ferro, o comandante Villar havia ficado 

revoltado com a atitude dos pescadores com relação ao comércio do peixe no mercado. Villar 

afirmou que os peixes comercializados pelos pescadores eram muito pequenos, pouco 

desenvolvidos e somente por “um requinte de malvadeza” podiam ser pescados.  

 No dia 3 de dezembro, aproximadamente 18 dias depois do incidente que havia deixado 

Villar revoltado, o Estado do Pará publicou uma nota sobre um ofício encaminhado ao 

comandante Villar pelo capitão do porto Mello Pina. O ofício tratava de um pedido do capitão 

do porto ao comandante do José Bonifácio para que ele desempenhasse as funções de 

fiscalização no litoral daquele estado, bem como se interessasse também em garantir o que 

estava estabelecido no Regulamento da Capitania dos Portos, baixado pelo decreto nº.11505, 

de 4 de março de 1915. Nas palavras do capitão de mar e guerra Mello Pina, a capitania dos 

portos não possuía os meios necessários para a realização da fiscalização do litoral e que a pesca 
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era um assunto no qual o comandante Villar estava diretamente envolvido, o que serviu para 

reforçar o pedido do capitão Mello Pina à Villar.266 Isso nos sugere que o poder estadual 

paraense estava, de certa maneira, apoiando as ações e intervenções da comissão do José 

Bonifácio. 

Havia um clima de conformidade e apoio à comissão do José Bonifácio por parte do 

governo do estado do Pará, representado pela figura de Lauro Sodré. Isso fica ainda mais 

evidente quando analisamos os telegramas trocados entre o chefe da comissão, Frederico Villar, 

e Lauro Sodré, cujas mensagens eram carregadas de saudações e agradecimentos entre eles.267 

Transcrevemos um desses telegramas para melhor ilustrar o que afirmamos: 

 
“Bordo José Bonifácio – 10 – 12 – 19 – Dr. Lauro Sodré – Belém – Ao 

terminar minha interessante comissão em Soure onde colhemos êxito 

completo, venho respeitosamente agradecer a v. Exe., toda a sua immensa 

bondade pelas attenções que alli nos foram prodigalizadas pelas autoridades 

do município e estaduaes, que tudo nos facilitam – Saudações respeitosas – 

(a) Villar, commandante do José Bonifacio.”.268 

 

 A troca de mensagens entre as duas autoridades sugere que o projeto da missão do José 

Bonifácio estava recebendo apoio do governo estadual. Entretanto, a noção de que a missão 

estava realizando mudanças realmente significativas, no que se referia à pesca e a saúde dos 

pescadores, começou a ser questionada. No dia 14 de dezembro, um antigo assinado pela vogal 

“A”, uma maneira de manter a identidade do autor preservada, lamentava a atuação da comissão 

do cruzador José Bonifácio e afirmava que a esperança tinha se transformando “no mais 

acabrunhante desalento”.269  

A ação da missão do José Bonifácio havia se fixado no contato próximo com o caboclo 

paraense, afirmava o autor, “na maior comunhão aproximativa para o ensino direto da pesca, 

por processos que não prejudicassem o futuro abastecimento de peixe”. Entretanto, o articulista 

fez uma crítica direta à comissão do José Bonifácio, com ênfase nas suas ações.  Os processos 

empregados rotineiramente e prejudiciais à pesca, na opinião de “A”, não poderiam ser 

transformados somente através de “artigos de jornal, de conferências na capital do Estado, em 

bailes ou em passeios nas ruas das cidades do interior”. O autor estava claramente destacando 

que as ações da comissão do José Bonifácio não eram efetivas. 

O autor criticou a maneira como o comandante Villar falava do assunto. Para ele, não 

bastava Villar dizer que a “ankilostomiase, a leishmaniose e a morphéa” assolavam a população 
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do interior “arruinada pelas mais desgraçadas condições climatéricas, falta de higiene e 

desprovida completamente de cuidados médicos e farmacêuticos”, pois esses problemas não 

poderiam ser resolvidos com a simples palavra, mas sim com “uma ação enérgica para reduzir 

esse mal, com medidas sanitárias urgentes”. O articulista chamou as ações de Villar de 

“fantasias” e sugeria que o comandante precisava “encarar o problema de frente”. 

 A maneira como o articulista havia se posicionado indica que se tratava de uma pessoa 

diretamente ligada aos problemas enfrentados por Villar e conhecedora das ações da comissão 

do José Bonifácio. Somente assim, estando bem de perto da realidade social daquele lugar, para 

poder constatar ineficiências do projeto da missão. É provável que o autor fosse alguém do 

ramo da saúde e com contato direto com as populações do interior pela sua preocupação com 

as questões sanitárias. 

O autor reduziu a “passeios” a atuação da comissão no Pará, principalmente no interior 

do estado para, mais uma vez, criticar as ações pouco eficientes da campanha.  No momento 

em que o cruzador partisse do Pará, afirmava o autor, “quando ele sulear as aguas 

guanabaricas”, ficariam no Pará somente uma lembrança da sua passagem, que aos poucos tudo 

seria apagado e os abusos continuariam. Ele destacou ainda que os membros da missão, 

individualmente, satisfizeram a população pela conduta, mas que em conjunto, “para o mal” 

que pretendiam combater, não agradaram. Aqui podemos identificar que o autor não fala por si 

somente, mas é a opinião de um grupo sobre as ações do cruzador José Bonifácio, 

principalmente as direcionadas ao combate de doenças. 

 Essa crítica pode ser reveladora da maneira como essa campanha pelo saneamento do 

litoral e organização da pesca foi conduzida. Não podemos descartar a hipótese de que o projeto 

da missão foi executado em caráter de urgência, pois com as demandas do governo federal por 

uma população saudável, física e moralmente, que refletissem o ideal de civilização e progresso, 

é provável que, por causa desse imediatismo, de ações rápidas, a missão tenha sofrido críticas 

no que se referia a concretude e a durabilidade daquelas ações, ao ponto de serem reduzidas a 

meras “fantasias”.  

 Todavia, apesar das críticas sofridas, o comandante Villar apresentava a missão do 

cruzador José Bonifácio positivamente. Podemos perceber isso por meio de alguns telegramas 

que foram enviados ao ministro da Marinha em exercício, Raul Soares. Num dos telegramas, 

Frederico Villar informou ao ministro que estava colhendo bons resultados, como no Município 

de Santarém, local onde a comissão havia organizado uma colônia cooperativa de pescadores, 
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na qual todos estavam matriculados. Em outro telegrama, datado de 19 de janeiro de 1920, 

Villar destacou que estava encerrado o ciclo no estado do Pará.270  

O comandante também relatou ao ministro as condições do cruzador José Bonifácio, 

que “após três meses de comissão, está em magnificas condições. O estado sanitário é excelente. 

Nenhum caso de indisciplina, tudo funcionando melhor que nunca”. Também informou sobre 

o trabalho do médico da comissão, primeiro tenente Othon Moura, que havia realizado cerca de 

1900 exames de fezes e que tratado outros 1500 indivíduos. O importante era apresentar 

positivamente os resultados da campanha comissionada pelo governo federal, ou seja, ocultar 

os problemas para transmitir uma ideia de efetividade do projeto. 

 O periódico Estado do Pará deixou de ser “propriedade de uma associação anônima” 

para ser uma “propriedade de Antônio Chermont & Cª., Ltda”, nos anos de 1920. Quem sabe o 

artigo assinado por “A” não se trata desse Antônio Chermont, é uma possibilidade. O 

sobrenome Chermont pertencia a uma tradicional família paraense, que teve grande 

participação política no estado do Pará, desde o final do século XIX até a primeira metade do 

século XX. O patriarca da família, o Barão de Arari, Antônio Lacerda de Chermont, tinha sido 

o primeiro vice-presidente da província do Pará, entre o período de 1866 a 1868. O seu filho, 

Justo Leite Chermont, com a instauração da República, havia sido o primeiro governador do 

Pará, de 1889 a 1891, e senador nos períodos de 1864-1909 e 1921-1926. Outro filho do Barão 

de Arari, Pedro Leite Chermont, havia participado da constituinte no ano de 1891 e se tornou 

deputado federal durante o período de 1891-1893 e 1897-1902.  

Outros membros do grupo familiar Chermont também seguiram a tradição e entraram 

para a vida política, como Abel Chermont, filho de Francisco Leite Chermont e de Ester Pombo 

da Gama Chermont, neto do Barão de Arari. Abel Chermont foi deputado federal pelo Pará em 

1918, bem como fundou e dirigido dois jornais no estado, o Diário da Tarde e o Diário do 

Estado. Nesse mesmo período, no ano de 1916, Abel Chermont liderou o movimento pela 

deposição de Enéas Martins, que havia sido escolhido como candidato de conciliação entre o 

Partido Republicano Federal e o Partido Republicano Paraense para assumir à presidência do 

estado no quadriênio 1913-1917. A deposição de Enéas Martins resultou na ascensão de Lauro 

Sodré à presidência do estado em fevereiro de 1917.271 

O periódico Estado do Pará era mais um sob o controle dos Chermont. Antônio 

Chermont & Cª. Latd era uma referência a um dos filhos do Barão de Arari, Antônio Leite 
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Chermont, que dirigiu o jornal nos anos de 1920. A direção de Antônio Chermont, de acordo 

com uma nota publicada no dia 6 de fevereiro de 1920, provavelmente pelos redatores, 

priorizava a “cousa publica” em detrimento dos interesses pessoais e que, seguindo essa 

orientação, abriria as colunas do jornal para todos que quisessem colaborar, mas que 

respeitassem “as normas rigorosas da imprensa honesta”.272  

Os autores do editorial destacavam que não estavam presos ao processo estrito da 

política e que estavam “protegidos pela consciência de evitar a perda das conquistas liberais 

obtidas em várias lutas em prol dos princípios republicanos”. Os autores concluíram o editorial 

ressaltando que não seriam dependentes de interesses pessoais e que esses “não poderão contar 

com o apoio do nosso silêncio nem com o aplauso da nossa palavra aqueles que subordinam as 

necessidades superiores desta terra a caprichos, a ambições, a vaidades que a consciência geral 

condena como prejudiciais”. Havia sido nesse período que as críticas sobre a missão do 

cruzador José Bonifácio, no que se referia à atuação da comissão sobre a atividade da pesca, 

começaram a se tornar mais frequentes e mais intensas.  

No dia 30 de janeiro de 1920, o Estado do Pará publicou um artigo sobre as práticas da 

“missão” do cruzador José Bonifácio. As aspas no termo missão não foram colocadas 

aleatoriamente, mas para dar o sentido e o tom de ironia ao artigo.273  Nas palavras do autor do 

artigo, que não quis se identificar, o cruzador José Bonifácio, “encarregado pelo governo da 

União de estudar o litoral do paiz, a pesca e o saneamento da população ribeirinha”, praticava 

sua missão de modo muito diverso. Utilizando da ironia, o autor afirmou que “a famosa 

“missão” bonifaciana” havia saído no dia anterior, 29 de janeiro, com destino ao Mercado Ver-

o-Peso, “para mais uma de suas exibições”. Nesse caso as exibições estavam carregadas de 

sentido negativo. 

 O artigo criticava a ação de oficiais da Marinha que apreenderam seis canoas de pesca 

e um mestre de redes que estavam indo em direção ao Mercado Ver-o-Peso. Após a captura das 

canoas todos foram levados para o costado do José Bonifácio, que estava atracado ao cais do 

porto de Belém. Os peixes encontrados nas canoas, entre pequenos e grandes, foram 

apreendidos por ordem do comandante Villar e redistribuídos à Santa Casa. Nas palavras do 

autor do artigo, “o peixe confiscado era o que se destinava ao mercado”, e afirmava que naquele 

dia não haveria mais peixe no Mercado, pois nenhuma outra canoa chegaria até o final daquele 

dia de trabalho. E mesmo que chegasse, na opinião dele, era provável que acontecesse com ela 
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a mesma coisa, fosse apreendida, como havia prometido o chefe da “missão” de estudos da 

pesca. 

A missão era praticada de “modo muito diverso”, declarava o autor se referindo aos 

objetivos dela, com base no estudo do litoral, da pesca e no saneamento das populações 

ribeirinhas, de modo que ele não entendia o motivo da apreensão dos peixes que iam ser 

comercializados no Mercado. Em vários momentos destacamos que o discurso da missão era 

pautado na preocupação com o povo, no combate as doenças que assolavam esse povo e no 

saneamento do litoral. O fato do “povo” continuar a ser “o eterno bode expiatório”, expressão 

usada pelo articulista, pois o peixe apreendido havia sido “tirado do consumo da população”, 

fez com que as ações da missão fossem questionadas sobre os reais beneficiários daquela 

campanha. A grande questão é: o que de fato levou o comandante Frederico Villar a ordenar 

seus oficiais a apreenderem o peixe que estavam nas canoas indo em direção ao Mercado Ver-

o-Peso? 

Como mencionamos no início do capítulo, a imagem do comandante Villar havia 

mudado depois de suas atuações nesse estado. Vale ressaltar que o periódico Estado do Pará, 

no dia 5 de fevereiro de 1920, havia publicado uma extensa matéria, sob o título A Questão da 

Pesca, na qual afirmava que a máscara do comandante Villar tinha caído. Os redatores da 

matéria destacaram que não esperavam a atitude que o comandante estava praticando para com 

os pescadores de nacionalidade portuguesa, “alvo do seu manifesto jacobinismo”.274 

  Os redatores apontaram que o comandante Villar escrevia textos, em outro periódico 

da cidade, atacando portugueses, e por causa disso afirmaram que o comandante estava “a 

divertir-se” com eles, “quando se confessava” amigo. Villar havia sido acolhido “em uma 

sociedade genuinamente portuguesa”, afirmavam os redatores, e que ele não escondia sua 

estima pelos descendentes lusitanos. Entretanto, pelo que Villar fazia e escrevia em outros 

jornais, tudo se desdizia. O Estado do Pará ressaltou o “ódio” contra os portugueses, 

manifestado pelo comandante Villar em seus artigos, publicados em “certa imprensa”, e que, 

contra isso, não havia discussão alguma.  

A expressão “certa imprensa” foi utilizada para qualificar os meios de comunicação que 

apoiavam o discurso antilusitano de Frederico Villar. A atitude do jornal Estado do Pará 

revelava sua posição no que se referia aos portugueses, ou seja, era um periódico que nutria 

simpatias pelos lusitanos. O comandante pretendia “endireitar o que estava torto” e colocar em 

ordem o que estava fora, entretanto, isso não dava direito ao comandante Villar de perseguir os 
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“incautos, ignorantes e rudes trabalhadores daquella nacionalidade”, num momento em que 

ambos os países gozavam de uma boa relação, afirmava o autor daquele artigo. Aqui podemos 

perceber claramente um conflito de interesses entre o que o poder federal, representado pela 

figura de Villar, queria impor, e da maneira como estava fazendo isso, e como a sociedade 

daquele estado estava recebendo essas imposições.  

Mais tarde o comandante Frederico Villar, num de seus relatórios, vai afirmar que essas 

acusações, de ódio e perseguição aos portugueses, eram infundadas e que suas ações foram 

realizadas em razão do cumprimento de uma lei que estava estabelecida a muito tempo, a da 

nacionalização da pesca. Além disso, o que ele e a comissão do José Bonifácio tinham feito, 

nas palavras dele, “não era nenhuma inovação. Não era vesga preocupação xenephoba, mas tão 

somente o cumprimento de uma lei universalmente praticada” por todos os povos marítimos 

do mundo, que zelavam pela sua defesa. Era a simples execução do que se fazia na Europa e na 

América a muitos anos, afirmava Villar, e que havia sido acordado pelos países marítimos do 

mundo na Convenção de Haya de 1882: o princípio do direito de defesa econômica e militar 

nas aguas territoriais.275 

Entretanto, os redatores do Estado do Pará declararam que não restava dúvida alguma 

de que a lei de nacionalização da pesca estava sendo comprometida “pela irreflexão, pela falta 

de calma” de seus executores e que isso era um “grave attentado” a autonomia do estado. Para 

justificarem a denúncia eles utilizaram como argumentos as ideias de Clovis Bevilaqua, jurista 

e autor do primeiro projeto do Código Civil Brasileiro, de que cabia aos “Estados e aos 

Municípios legislarem sobre a pesca dentro dos seus domínios”. A alegação de que as atuações 

do comandante Villar iam contra a autonomia que os estados possuíam sobre os assuntos da 

pesca foi contestada pelo parecer sobre a nacionalização da pesca, produzido pelo Consultor 

Geral da República, James Darcy, em 1920.  

O consultor declarou no seu parecer que, do ponto de vista da defesa nacional, “o 

território nacional forma uma unidade individual, á qual se estende a autoridade federal, única 

e exclusiva, sem distincção de fronteiras e jurisdicção dos Estados particulares”.276 O que Darcy 

estava dizendo era que os poderes estaduais estavam submetidos, nesse caso, ao poder federal 

que usava a lei de nacionalização da pesca como uma medida de defesa nacional e, por causa 

disso, as alegações de que o estado tinha autonomia, sob o ponto de vista do consultor, eram 

infundadas.  
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O Estado do Pará continuou a veicular notícias sobre a missão do José Bonifácio 

destacando as “violências postas em prática” pelas ações da campanha e do comandante 

Frederico Villar. É perceptível que os artigos foram escritos com certa indignação, insatisfação 

e descontentamento com as práticas daquele oficial comandante. Aqui transcrevemos um 

pequeno trecho para que o leitor perceba o tom dos artigos: “sómente a ignorancia do sr. Villar, 

responsavel, na comprovada exaltação dos seus actos, pelos desatinos soffridos pelos 

pescadores, é alheia ás determinações legaes”.277  

No mesmo artigo, o jornal apontou a insatisfação dos pescadores portugueses com as 

ações de Villar. Manoel Joaquim de Matos, Antonio Maria Brandão e outros pescadores, foram 

até à redação do Estado do Pará e relataram que, no dia 25 de janeiro, quando estavam se 

preparando para as pescarias, foram chamados a bordo do cruzador José Bonifácio pelo então 

comandante. De acordo do periódico, Villar havia ordenado que os pescadores levassem suas 

redes de pescar para dentro do navio, onde foram pressionados pelo comandante que queria 

saber quem eram os outros pescadores que possuíam instrumentos de pesca daquele tipo. Os 

pescadores afirmaram que Villar havia feito ameaças de fuzilá-los em caso de desobediência.  

Os redatores do jornal destacaram que, tomados pelo medo, os pescadores denunciaram 

seus companheiros João Maria Brandão, José Manoel e Manoel Maria da Silva, que também 

foram obrigados a conduzirem seus instrumentos para bordo do navio. Nessa ocasião, como 

destacou o Estado do Pará, os pescadores Manoel Joaquim de Matos, Antonio Maria Brandão 

e seus companheiros foram presos e “postos a ferros”, durante dois dias em meio. 
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Figura 2: Pescadores portugueses Manoel Joaquim de Matos, Antônio Maria Brandão, João Maria Brandão, 

Agostinho Maria da Silva e José Manoel. 

Fonte: Estado do Pará, 7 fev. 1920, p. 1 
 

Há duas possibilidades de interpretação para o caso da reação dos pescadores 

portugueses descrita pelo periódico. A primeira seria que, realmente, Villar agiu de maneira 

violenta e repressora contra os pescadores portugueses, se aproveitando do fato de estar a 

serviço de uma campanha de interesse nacional e protegido pelo governo federal, de modo que 

sua única preocupação era o cumprimento da lei e a eliminação da concorrência para a colônias 

de pescadores brasileiros que estavam sendo fundadas naquele estado. A segunda seria uma 

recusa dos pescadores portugueses em aceitar as “novas” regras estabelecidas para o exercício 

da profissão de pescador, com base na lei da nacionalização da pesca e nos regulamentos da 

pesca, como o tipo de malha e o tamanho usado na confecção das redes de pesca, que Villar 

determinava. É provável que, no seu saber particular, os pescadores tenham percebido que os 

novos instrumentos não fossem adequados para a realização de suas atividades.  

 Os pescadores portugueses foram até a Associação Comercial expor a impraticabilidade 

daquela determinação sobre os usos das redes de pesca, pois Villar tinha estabelecido que as 

redes deveriam ter 7 centímetros, de nó ao nó, mas a grande parte dos peixes daquela região 

passariam nas malhas maiores que 5 centímetros. O periódico destacou que os pescadores 

tinham solicitado a Associação que o tamanho das malhas não ultrapasse os 5 centímetros, 

como estava na a lei que Villar, afirmaram eles, deveria saber e se basear. O periódico citou o 
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decreto nº 9.672, de 17 de julho de 1912, que criava a Inspetoria de Pesca, bem como a 

regulamentava, para demonstrar que as ações de Villar eram arbitrárias.  

O artigo 80, por exemplo, que se referia ao tamanho das malhas, foi transcrito para 

demonstrar como a determinação de malhas de 7 centímetros não poderia ser aplicada em 

algumas situações. O artigo estabelecia que as redes de pesca deveriam ter as seguintes malhas: 

“alvitanas, quatro centimetros de nó a nó; cassoal, dous centimetros; candombes, dous 

centimetros; trasmalhos, quatro centimetros; arrastões, sete centimetros; rêdes para sardinhas, 

dous centimetros; tarrafas para camarões, dous centimetros; idem para peixe, três centímetros”. 

A matéria destacou que a única rede de 7 centímetros era a empregada na pesca por arrastão, 

que pela própria lei ficava proibido o seu uso dentro de uma zona de cinco milhas a partir da 

costa. 

O Estado do Pará defendia uma posição “de justiça e valimento pela coisa pública”, 

afirmava o autor do artigo sobre as “arbitrariedades” da missão do cruzador José Bonifácio 

dirigidas pelo comandante Frederico Villar. As arbitrariedades começaram com a derrubada 

dos currais de pesca e a destruição das feitorias nas praias da região, “que mais pescado fresco, 

salgado e seco” produzia para o consumo do estado. A destruição dos currais de peixe e das 

feitorias, comentadas no Estado do Pará, reforça aquilo que mencionamos anteriormente, sobre 

a atuação “violenta” de Villar contra os pescadores portugueses. Sugere uma ligação direta com 

à urgência de monopolizar a produção do peixe e o seu comércio para as colônias de pescadores 

– essas que seriam postos administrativos do poder federal nos estados – bem como aplicar 

efetivamente a lei de nacionalização da pesca. 

 Os ânimos estavam exaltados. Qualquer ação ou atitude que partisse dos portugueses 

poderia ser interpretada como uma agressão à missão do cruzador José Bonifácio. Uma situação 

envolvendo estivadores portugueses do rebocador Conqueror, da empresa Booth Line, e a 

comissão do José Bonifácio, em Belém, pode ser entendido como um exemplo destes ânimos 

acalorados. Na opinião de Villar, os estivadores portugueses fizeram “gestos desrespeitosos” 

contra os marujos do José Bonifacio, ao arriarem o “pavilhão nacional”, a bandeira, da popa do 

rebocador. Isso bastou para que os estivadores fossem intimados à subirem a bordo do José 

Bonifácio. Outro navio que passava por perto, também da Booth Line, o Wanda, igualmente 

fora intimado pelo José Bonifácio. 

Villar entregou os portugueses para polícia marítima afirmando que a prisão tinha se 

dado em auto de flagrância por desacato, e entrou em contato com o prefeito Eduardo Chermont 

para que fosse a bordo do José Bonifácio para assistir do “auto de flagrância”. O prefeito foi 

até o navio acompanhado do seu escrivão, Melquiades Costa. No momento em que estava 
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depondo o primeiro tenente Barbosa da Silva, o comandante Villar recebeu um comunicado do 

capitão de fragata Raul de Varella Quadros, capitão do porto, ordenando a soltura dos 

portugueses e a suspenção do auto de flagrância.278 Mesmo assim, declarando que a atitude dos 

estivadores portugueses tinha sido desrespeitosa, principalmente com a bandeira do país, Villar 

havia pedido que um inquérito fosse instaurado para que a Marinha investigasse o fato ocorrido. 

O inquérito apurou que o caso não tinha passado de um mal-entendido entre os tripulantes do 

José Bonifácio e os tripulantes do rebocador.279 

A redação do Estado do Pará recebeu, no dia 8 de fevereiro de 1920, um telegrama do 

advogado da companhia Booth Line, José Maria Mc-Dowell, no qual afirmava que havia obtido 

providências sobre o caso por parte da autoridade que estava à frente do caso, o capitão do 

porto, capitão de fragata Raul de Varella Quadros. O advogado declarou ainda que havia 

comunicado ao presidente da República, Epitácio Pessoa, sobre a “violação manifesta das 

garantias constituintes, praticada pelo capitão de corveta Frederico Villar”. Até o presente 

momento, as críticas ao comandante Frederico Villar, veiculadas pelo jornal Estado do Pará, 

tinham como base a maneira como aquele oficial da Marinha estava utilizando o poder dado 

pelo governo federal para a execução da missão do cruzador José Bonifácio, no sentido de 

ultrapassar os limites políticos legais em nome de um interesse maior, o da nação.280  

A redação do jornal procurou demonstrar, por meio das denúncias de algumas ações que 

afetavam diretamente a população do estado do Pará, de nacionais a estrangeiros, a ineficiência 

do que eles consideravam como a “fatídica missão” do José Bonifácio. Martins Pinheiro, 

senador da República e também intendente de Belém, havia enviado para a redação do jornal 

um telegrama, no qual dizia não concordar com aquela determinação imposta por Villar – dos 

mercados não venderem peixes miúdos – imposição essa que tinha resultado na apreensão de 

canoas de peixe.281  

No telegrama, o senador se justificava por não ter se posicionado sobre a situação e que 

não havia respondido ao ofício do comandante Villar, enviado um mês antes, no qual pedia 

permissão ao senador para impedir à venda de peixes miúdos nos mercados. O senador 

aproveitou o momento para se posicionar sobre a situação: “não estava nem estou de acordo 

com a proibição pedida, por entender que nos mercados só devemos proibir a venda, em geral, 

dos gêneros nocivos à saúde”. Na opinião dele, esse tipo de proibição afetaria o consumo de 

                                                           
278 A MISSÃO do José Bonifácio. Estado do Pará, Pará, 7 fev. 1920, p. 1. 
279 O Paiz. Rio de Janeiro, 8 de maio de 1920, p.5. 
280 A MISSÃO do José Bonifácio. Estado do Pará, Pará, 8 fev. 1920, p. 1. 
281 VARIAS. Estado do Pará, Pará, 8 fev. 1920, p. 1. 



127 
 

primeira necessidade principalmente da população pobre que poderiam censurar-lhe. Ou seja, 

o senador também estava preocupado com sua imagem política. Ele finalizou a sua mensagem 

afirmando que mesmo divergindo de “certas normas adotadas pela missão” de Frederico Villar, 

e por não ter respondido ao seu ofício, não visava propósitos contrários aos princípios da ordem 

e de respeito mútuo.  

Enquanto Frederico Villar afirmava que estava fazendo somente o que estava previsto 

em lei, a redação do Estado do Pará procurava evidenciar que havia muito mais do que um 

mero representante do governo federal executando um projeto, havia um indivíduo com ações 

e pensamentos próprios chefiando aquela campanha de pesca e saneamento do litoral. Sobre o 

apego do comandante Frederico Villar à lei de nacionalização da pesca, o Estado do Pará 

publicou uma analise do processo da nacionalização da pesca que, nas palavras do autor, 

identificado como “Z”, tinha sido a “pedra angular sobre a qual repousou a ação da tristemente 

celebre missão do José Bonifácio”. 

 Na opinião de “Z”, o comandante Villar estava equivocado enquanto ao entendimento 

das leis que faziam referência à nacionalização da pesca e que, para isso, reestabeleceria a 

“verdade”. “Z” destacou que Villar havia escrito um artigo na Folha do Norte, no dia 4 de 

fevereiro de 1920, sob o título “Pescadores e Geleiros”, no qual declarava que “só pode ser 

pescador o brasileiro, nato ou naturalizado”, isto é, excluindo totalmente o estrangeiro.282 Essa 

maneira de interpretar a lei era incorreta, afirmava “Z”. 

O comandante Villar fundamentava seu argumento com base no decreto nº. 478, de 9 

de dezembro de 1897, especificamente o artigo terceiro. Entretanto, o autor destacou que tal 

artigo fazia alusão ao preenchimento dos quadros da Força Naval. Ele transcrevera o artigo 

como uma maneira de demonstrar o equívoco do comandante Villar: “todos os brasileiros, natos 

ou naturalizados, que exercerem a profissão marítima, ficarão sujeitos ao registo ou á matricula 

nas repartições competentes do Ministério da Marinha”. “Z” chamou atenção para o fato de que 

um registro para os brasileiros, natos ou naturalizados, havia sido criado e que a profissão 

marítima, fosse ela profissão de pescador ou outra que se encaixasse naquela categoria, 

demonstrava que o “próprio teor da disposição legal” previa a prática da “profissão de 

pescador” por quem também não fosse brasileiro. Fica claro que Villar incluía a prática da pesca 

como uma das profissões marítimas e que ele a considerava como uma atividade restrita aos 

brasileiros, a partir da sanção da lei 478, embora “Z” afirmasse que essa restrição se dava 

somente no que se referia aos quadros da Força Naval.  
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O ponto em questão, da análise do autor do texto, era o parágrafo único do artigo terceiro 

que tratava da regulamentação e nacionalização da pesca. De acordo com esse parágrafo único, 

já citado anteriormente, o governo expediria o regulamento da pesca e a nacionalizaria. “Z” 

destacou que a pesca não havia sido nacionalizada ainda e fez questão de frisar a passagem do 

parágrafo único que, no seu entendimento, transmitia uma ideia de promessa e não de 

efetividade. Ele destacou que a pesca “será nacionalizada”, ou seja, a nacionalização ainda não 

havia sido concretizada, “pelo menos não a pequena pesca”, afirmava ele, como poderia ser 

verificado “pela legislação subsequente”.  

O que estava em discussão era em que tipo de pesca seria aplicada à medida que 

“proibia” a prática da pesca por estrangeiros. O articulista destacou que as alegações do 

comandante Frederico Villar diziam respeito à grande pesca, aquela praticada nas águas 

territoriais do país, ou seja, na porção do território que fazia parte da soberania nacional. Nessas 

circunstâncias, afirmava “Z” que não era “permitido ao estrangeiro” o exercício de qualquer 

ato de disposição ou de soberania e que cabia ao Estado brasileiro a proteção daquele território 

bem como o seu gerenciamento. O comandante Villar, entretanto, mostrou-se taxativo na sua 

afirmativa de que “só pode ser pescador o brasileiro, nato ou naturalizado”, enquanto que “Z” 

se posicionava de modo relativo quanto a aplicação da lei. 

 Para reforçar seu argumento de que não havia nenhuma citação à nacionalização da 

pesca como lei oficialmente sancionada, como pretendia o comandante Villar, o autor do artigo 

utilizou o decreto 9.672, de 17 de julho de 1912, que tinha sido autorizado pela lei nº. 2.544, de 

4 de janeiro do mesmo ano. O artigo 59, analisado detidamente por “Z”, definia que “todo 

indivíduo”, vivendo da pesca e que possuísse matricula em alguma das estações, seria 

considerado pescador. O autor fez questão de frisar bem a expressão “todo indivíduo”, deixando 

claro que não se tratava de todo brasileiro. A nacionalidade era exigida somente as empresas 

ou companhias que deveriam declarar a nacionalidade dos indivíduos que nelas trabalhassem, 

como estabelecia o artigo 65, também mencionado por “Z”, bem como o artigo 69, que 

estabelecia que metade da equipagem dos barcos poderiam ser de estrangeiros.  

No final desse mesmo ano, James Darcy, Consultor Geral da República, como 

mencionamos neste capítulo, tinha apresentado um parecer sobre a nacionalização da pesca ao 

presidente da República. Darcy tinha analisado os mesmos artigos que “Z”, mas sua 

interpretação era diferente e contrária a de “Z”. Para Darcy, a nacionalização da pesca se 

configurava como um assunto decidido, legal, constitucional e irrefutável.  

Na opinião do consultor, a lei nº. 2.544 permitia, durante um período de cinco anos, a 

participação de estrangeiros no exercício da pesca, quando essa concessão seria revogada no 
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dia 4 de janeiro de 1917, entrando em vigor, novamente, a lei que proibia a admissão de 

estrangeiros no exercício da pesca. Darcy tinha entendido que o governo havia dado uma 

concessão de cinco anos para que metade do pessoal e equipagem de pesca fossem de 

estrangeiros. Essa concessão reforçava a noção de que antes, afirmava Darcy, os pescadores, 

“por força da Lei de 1897, tinham de ser brazileiros”.283 Para ele, isso tinha deixado evidente 

que a nacionalização da pesca não se restringia somente as embarcações, mas também aos 

pescadores. 

  “Z” analisou o artigo 59 do decreto nº. 9.672 de 1912 para provar que não havia 

restrições quanto a participação do estrangeiro na atividade da pesca. Entretanto, Darcy 

afirmava que o uso da expressão “todo individuo”, destacado por “Z”, não deixava claro que o 

estrangeiro podia participar do exercício da pesca, muito menos sem restrição alguma. Para o 

consultor não restava dúvida de que para poder se matricular, o pescador tinha que ser nacional, 

ele afirmava ainda que, em contrário ao regime legal vigente, “tem sido citados os Arts. 59 e 

65”, do referido decreto, “que criou a Inspectoria de Pesca e aprovou o respectivo regulamento” 

para demonstrar que “pescadores cuja nacionalidade” não fosse brasileira poderiam exercer o 

ofício de pescador.  

O artigo 59 dispunha que “será considerado pescador, para os effeitos deste 

regulamento, todo indivíduo que, vivendo da pesca, possua a respectiva matricula nas estações”. 

O fato do texto apresentar a expressão “todo indivíduo” e não “todo brasileiro” não significava, 

para Darcy, que os estrangeiros estavam ali compreendidos, e que “o Regulamento, em hipótese 

alguma, revogaria a Lei de 1897”. A referência feita ao artigo 65 por “Z” também não concluía, 

na opinião dele, que estrangeiros poderiam praticar a atividade da pesca.  

O referido artigo dispunha que o registro dos aparelhos, barcos e instrumentos de pesca, 

seria feito mediante requerimento dirigido ao chefe de estação, com declaração da sede e 

natureza da empresa, companhia ou associação, capital, “número de pessoas a seu serviço, 

nacionalidade e funcção das mesmas, recibo de quitação de emolumentos e impostos e prova 

de se haver constituido legalmente”.284 O que Darcy afirmava sobre o artigo  65 era que a 

permissão de estrangeiros poderem trabalhar nas embarcações das empresas de pesca de dava 

mediante o que estava disposto nos termos da lei 2.544, que concedia aos pescadores 

estrangeiros, por cinco anos, a possibilidade de se tornarem “mestre, contra-mestre e capitão 

                                                           
283 DARCY, James. A Nacionalização da Pesca. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. 1921, p. 6. 
284 BRASIL. Decreto nº 9.672, de 17 de julho de 1912 - Publicação Original - Portal Câmara dos Deputados. 

Disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19101919/decreto967217julho1912524046publicacaooriginal1pe.ht

ml > acesso em 05/10/2017. 
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nas embarcações”. Toda a argumentação do consultor geral da República, sobre a participação 

ou não de estrangeiros na atividade da pesca, estava pautada na concessão dos cinco anos dada 

pelo governo aos estrangeiros, revogada no dia 4 de janeiro de 1917. Para efeito dessa lei, 

afirmava Darcy, os estrangeiros tinham que se submeter a legislação brasileira.285 

O objetivo daquele parecer era demonstrar, por meio da análise da legislação, que a 

nacionalização da pesca era uma medida legal e constitucional, e que a matrícula de pescadores 

era restrita aos nacionais. Para isso, ele destacou que o artigo 60 do decreto nº. 9.672 estabelecia 

que a matrícula teria os seguintes dizeres: “nome, edade, naturalidade, gráo de instrucção, 

estado, residencia, desde que data se occupa da pesca, embarcações que possue, natureza da 

pesca a que se dedica e serviços que tem prestado ao paiz”. Nesse artigo não constava a 

exigência da nacionalidade, mas sim a de naturalidade.  

A razão disso era porque o Regulamento, destacou Darcy, “não admite senão 

brasileiros”, ou seja, havia distinção nos termos nacionalidade e naturalidade na hora da 

matrícula. Para os brasileiros seria exigido, de acordo com o artigo 60, afirmou Darcy, a 

naturalidade, “na accepção de logar donde se é natural, dentro do paiz: cidade ou Estado do 

Brazil”. O consultor usou artigo 65 para confrontar os dois termos, que se referia ao registro de 

pessoal estrangeiro por tempo determinado, no qual a exigência era a nacionalidade. 

O parecer de James Darcy, ao que parece, tinha sido uma resposta ao artigo publicado 

no Estado do Pará, cuja autoria pertencia a “Z”. A própria estrutura do parecer indica isso, pois 

o consultor analisou os mesmos artigos citados por “Z” e na mesma ordem de citação, como se 

fosse uma resposta linha a linha. No referido artigo de jornal, o autor analisou por último o que 

ele chamou de “novo Regulamento da Capitania dos Portos”, que havia sido baixado pelo 

decreto nº. 11.505, de 4 de março de 1915.286  

“Z” afirmou que esse Regulamento estabelecia que a pesca praticada nas costas, nos 

rios, nos portos, nas lagoas navegáveis e nas águas territoriais da República só poderiam ser 

exercidas por pescadores devidamente matriculados e em embarcações nacionais cadastradas 

na Capitania dos Portos, como estava disposto no artigo 267.287 O autor aproveitou o momento 

para fazer uma indagação que atingia diretamente as práticas de Villar, no sentido daquela 

afirmação do comandante de proibir pescadores estrangeiros de pescar: “Será da referência a 

embarcações nacionais, que se procura impedir a pequena pesca a estrangeiros?”.  

                                                           
285 DARCY, James. A Nacionalização da Pesca. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. 1921, p. 9. 
286 QUESTÃO da pesca. Estado do Pará, Pará, 8 fev. 1920, p. 1. 
287 BRASIL. Decreto nº 11.505, de 4 de março de 1915 - Publicação Original. Disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11505-4-marco-1915-506492-

publicacaooriginal-1-pe.html > acesso 05/10/2017. 
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Não era aceitável, na opinião de “Z”, esse modo de ver as coisas, pois, “embora as 

embarcações nacionais” fossem “de propriedade de brasileiros ou de empresas geridas por 

brasileiros, fora dessas condições sempre se consideraram as pequenas embarcações de frete ou 

a pesca nos portos e costas, não se tratando das pescarias em alto mar”. Esse tipo de argumento 

sugere que a pequena pesca, empreendida também por portugueses na costa e nos rios, era uma 

prática comum. Com a campanha do cruzador José Bonifácio, o que era visto e assimilado como 

um costume passou a ser condenado e proibido por lei.  

O autor apresentou outro dado sobre a prática dos pescadores portugueses. Na cidade 

do Rio de Janeiro, declarava “Z”, “às vistas do governo federal, junto à Inspetoria de Pesca, 

associações de portugueses” exerciam livremente a pesca nas costas, sem que o tema da 

nacionalização da pesca fosse lembrado. Entretanto, não era muito bem isso que acontecia no 

Rio de Janeiro, pelo menos até a chegada de Villar na capital federal. O autor concluiu seu texto 

em tom apelativo, pedindo que suas considerações servissem “ao esclarecimento do assunto e 

como uma homenagem à verdade”.  

Pela maneira como “Z” havia analisado a questão da nacionalização da pesca, 

contestando sua legalidade e constitucionalidade, é provável que ele fosse alguém “entendido 

das leis”, algum advogado ou jurista, que não estava de acordo com fato de proibirem os 

pescadores estrangeiros, no caso em particular, os portugueses, de exercerem a atividade da 

pesca.  

James Darcy também havia analisado o decreto nº. 11.505, que aprovava o novo 

regulamento da Capitania dos portos, mas sob os termos do Capítulo XI, que dispunha sobre a 

matricula do pessoal empregado na vida do mar, tanto de nacionais quanto de estrangeiros. Ele 

pretendia demonstrar que nada havia mudado sobre a participação de estrangeiros na pesca, e 

que “a legislação marítima subsequente”, afirmava ele, àquela estabelecida pelo regulamento 

de 1912, mantinha a mesma noção. Darcy afirmou que o novo Regulamento da Capitania dos 

Portos compreendia duas categorias para a inscrição marítima, A primeira compreendia “todos 

os indivíduos empregados na vida do mar, inclusive os praticos e o pessoal maritimo das 

repartições publicas federaes, estaduaes e municipaes” e a segunda categoria, “os pescadores”. 

Era o que estava disposto no artigo 436 do referido regulamento.288 

No que se referia à matrícula dos pescadores, Darcy citou o que estava previsto no artigo 

271, do Capítulo Único, que tratava especificamente da pesca. O artigo 271 estabelecia que “a 

fiscalização da pesca e a matricula dos pescadores” continuariam a cargo das capitanias de 
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portos, “feitas de accôrdo com o regulamento da pesca, baixado com o decreto n. 9.672, de 17 

de julho de 1912”. Sobre os “indivíduos empregados na vida do mar”, os da primeira categoria, 

nos quais também estariam compreendidos os estrangeiros, Darcy chamou atenção para o artigo 

438 do Regulamento, que se referia à matrícula de pessoal e determinava que a matrícula 

deveria ser efetuada na capitania com requerimento assinado pelo próprio indivíduo perante o 

capitão do porto e mais duas testemunhas. Na petição deveria constar os seguintes dados: o 

nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, estado, residência e ramo de vida. O 

parágrafo segundo do artigo 438 se referia, especificamente, aos estrangeiros, determinando 

que era exigido deles uma declaração do respectivo cônsul de seu país, servindo essa como uma 

licença. 

O consultor lançou luz sobre a distinção entre nacionalidade e naturalidade presente na 

disposição do artigo 438. Na sua maneira de ver as coisas, a legislação estava clara e que não 

precisava acrescentar mais nada sobre a matrícula, tudo dependeria da situação: se “os 

estrangeiros farão a declaração de sua nacionalidade: português, dinamarquês, etc.; e os 

brasileiros a de sua naturalidade: rio-grandense do sul ou do norte, pernambucano, paulista, 

etc.”. Em síntese, Darcy afirmou que para um entendimento final do assunto todos os 

regulamentos haviam se guardado invariáveis.289 

 Nenhuma disposição dos regulamentos, de 1912 e 1915, autorizava a matrícula de 

pescadores estrangeiros que, na opinião de Darcy, somente a nacionais pertenciam. O consultor 

havia concluído essa parte do parecer afirmando que ambos os regulamentos estavam de pleno 

acordo com que estava expresso na lei 478 de 1897, “que determinou a nacionalização da 

pesca”. Nesse sentido, ele afirmou que as autoridades administrativas estavam agindo de 

maneira regular, “em obediência as Leis e Regulamentos que lhe cumpre executar”.  

O parecer de James Darcy foi concluído em dezembro de 1920, ou seja, cerca de 10 

meses depois da publicação no Estado do Pará. Entretanto, havia sido a partir desse 

entendimento, de estar seguindo as leis e os regulamentos, bem como sob a afirmação de que 

suas ações estavam refletindo o interesse nacional, que o comandante Frederico Villar praticava 

suas ações a bordo do José Bonifácio.  

                                                           
289 a) quando no acto intervém unicamente nacionaes, a declaração exigida é a da naturalidade (Decreto n. 9;672 
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podem intervir tanto nacionaes como estrangeiros, a nacionalidade para estes, a naturalidade para aqueles (Dec. 

n. 11.505, de 4 de março de 1915, Art. 438). Ver DARCY, James. A Nacionalização da Pesca. Rio de Janeiro: 

Imprensa Naval. 1921, p. 11-12. 
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Villar e a comissão do José Bonifácio saíram do porto de Belém, rumo ao sul do país, 

às 7:30 da manhã, do dia 30 de março de 1920. 290  

Próxima parada: Maranhão. 

 

3.2 Do Oiapoque à Guanabara: a missão do cruzador José Bonifácio em direção ao sul do 

país. 

 

Era dia 1 de abril de 1920, por volta das 6 horas da manhã, quando atracou no porto do 

estado do Maranhão o cruzador José Bonifácio. A imprensa tratou logo de noticiar a chegada 

do navio que estava trazendo a bordo a comissão encarregada pelo saneamento do litoral como 

os periódicos O Jornal, de propriedade de Alfredo Teixeira e Cia., e direção de Alcides Pereira, 

e o jornal Pacotilha.291 

O Pacotilha tinha sido fundado no dia 30 de dezembro de 1880 e até o momento em que 

deixou de circular, no ano de 1939, havia sido uma voz crítica à política maranhense, bem como 

dos costumes locais. 292 Doze anos depois de sua fundação, o Pacotilha foi vendido para José 

Barreto Costa Rodrigues, homem de vida pública que fazia parte do grupo político do Coronel 

Mariano Lisboa. Desde o primeiro número publicado, o periódico procurou transmitir uma 

imagem de jornal crítico e contestador. Nas palavras do seu primeiro editor, o Pacotilha não 

tinha programa, “nem opinião, nem artigo de fundo – é a imprensa a retalho, miúda, sortida e 

variada”; era um tipo de imprensa “sem pretensões a ensinar, sem palmatória de censura, sem 

especialidade” e que não tinha redação, “motivo de sobra para abrir-se à colaboração de 

todos”.293 

A redação de O Jornal informou aos seus leitores que o cruzador José Bonifácio havia 

chegado do Pará e que a campanha daria continuidade ao serviço de inspeção da pesca no estado 

do Maranhão. A bordo do navio estava “uma importante comissão cientifica”, chefiada pelo 

capitão de corveta Frederico Villar, que pretendia “fundar uma escola de pesca, cujo intento era 

                                                           
290 NOTICIAS varias. Estado do Pará, Pará, 31 mar. 1920, p. 2. 
291 Alfredo Teixeira era um empreendedor da cidade de São Luiz do Maranhão que, junto com seus irmãos, 

Gaspar e Francisco Teixeira, deram início, no final do século XIX, a revista Elegante. Os irmãos Teixeira 
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beneficiar por todos os modos os pescadores”, anunciaram os redatores Eydher Pestana e João 

Teixeira. O comandante Villar chegou ao Maranhão com o mesmo discurso de ajuda e 

benefício, por meio de suas ações, para os pescadores.  

O chefe da comissão teve amplo apoio da imprensa local. A redação de O Jornal enviou 

ao comandante e à comissão do José Bonifácio, no dia 1 de abril de 1920, “efusivos 

comprimentos”, e afirmou que serviria de intermediário entre Villar e parte da população. O 

periódico divulgava os locais, as datas e as horas das conferências do comandante, bem como 

as cerimônias de inauguração das recém-fundadas colônias de pescadores, como podemos 

observar no seguinte trecho: “o sr. comandante Frederico Villar convida, por nosso intermédio, 

a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estejam ligados à indústria da pesca, a 

comparecer à cerimônia de inauguração solene das colônias cooperativas de pescadores”.294  

As cerimônias de inauguração das colônias, nas quais estariam reunidos os interessados 

na pesca, podem ser entendidas como uma maneira simbólica de demarcar a posição do Estado, 

como o encarregado pela administração da atividade da pesca, não apenas no estado do 

Maranhão, mas também nos outros estados costeiros. Muito mais do que uma simples 

comemoração, a inauguração de uma colônia era uma forma oficial e simbólica de afirmar o 

poder federal naquele estado. 

Na opinião de Villar, a missão do cruzador José Bonifácio teve melhor aceitação no 

Maranhão do que no Pará, pois havia sido mais bem compreendido no Maranhão do que naquele 

estado mais ao norte.295 Aquiles Faria de Lisboa, após uma conferência com o comandante do 

cruzador, escreveu um artigo sobre ele, que foi publicado pelo a Pacotilha.296 O artigo de Lisboa 

reforçava a ideia de que Villar tinha sido “melhor compreendido” no estado do Maranhão, pois 

o texto dele estava cheio de elogios à figura daquele oficial da Marinha.  

Villar possuía, afirmava Lisboa, um “espirito altamente culto”, que “empolga a simpatia 

de quem o escuta porque logo se patenteia, não um simples cumpridor de regulamentos, mas 

um verdadeiro propagandista, que vence pela firmeza da argumentação como pela extrema 

polidez do trato”.297 Quanto aos pescadores, a posição assumida por Aquiles Lisboa era 

                                                           
294 JOSÉ BONIFACIO. O Jornal, Maranhão, 1 abr. 1920, p. 1; COMANDANTE VILLAR. O Jornal, Maranhão, 

5 abr. 1920, p. 1; COLONIAS de pescadores. O Jornal, 14 abr. 1920, p.4. 
295 MISSÃO “JOSÉ BONIFACIO”. Pacotilha. Maranhão. 23 abr. 1920, p. 1. 
296 Aquiles Lisboa foi um médico que, na década de 1910, teve uma atuação bastante ativa na cidade do Rio de 

Janeiro principalmente na área de botânica. Em 1919, ele retornou a seu estado de origem, o Maranhão, e 

assumira as funções de diretor-chefe na Estação Experimental de Coroatá, entrando para a política em 1925, 

quando se tornou prefeito do município de Cururupu. LISBOA, Aquiles Faria de. Verbete biográfico. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. Disponível em < http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/lisboa-aquiles-de-faria > acesso em 11/06/2018. 
297 COMANDANTE Frederico Villar. Pacotilha, Maranhão, 16 abr. 1920, p. 1. 
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totalmente convergente a de Villar. O pescador, na opinião de Lisboa, pertencia a uma 

importante classe, “humilde pelas suas condições atuais, mas nobilíssima pelas funções 

propriamente econômicas que representa como pelas funções de defeza patriótica”. Podemos 

perceber que o mesmo pensamento sobre a utilidade dos pescadores como força de trabalho 

para o desenvolvimento da economia e como recurso para a defesa do território nacional, como 

reserva naval, difundido por Frederico Villar e presente no programa da campanha, era a base 

que sustentava o texto de Lisboa. 

As palavras de Aquiles Lisboa refletem bem o interesse do Estado em controlar a 

atividade da pesca. Na opinião dele, o comandante Frederico Villar havia chegado ao Maranhão 

com o objetivo de resolver um “problema nacional”, ou seja, arrancar “ás degradações do vício 

e do analfabetismo da classe dos nossos pescadores, ao mesmo tempo em que lhes define os 

direitos e regulariza os deveres”. O Estado pode ser entendido como um poder soberano, que 

tem em mãos os meios e os recursos de dominação, aparelhos de Estado que possibilitam a 

hierarquização do poder, dos espaços, que procuram manter a conservação da ordem, do sistema 

político, sociocultural e econômico.298  

Influenciado pelo discurso do comandante Frederico Villar, Lisboa afirmava que as 

colônias organizariam “a vida do pescador, codificando-lhe os direitos e deveres”, criando-lhe 

“a defesa jurídica dos interesses materiais”, bem como garantiriam “a defesa moral contra os 

vícios e desregramentos, proporcionando-lhe o progresso mental”. Assim, as colônias de 

pescadores podem ser entendias como espaços fechados, regulados pela ação do Estado, que se 

pretende homogêneo, invariante e ordenado. 

Próximo de sua partida, Villar realizou uma conferência sobre a missão do cruzador 

José Bonifácio, publicada pelo Pacotilha no dia 23 de abril de 1920. O comandante usou a 

conferência para fazer seus discursos de propaganda em prol de uma “grande obra colossal”, 

uma alusão ao movimento “Saneamento do Brasil”. A figura de Urbano Santos foi destacada 

por Villar nessa conferência como sendo muito importante para a continuidade dos serviços da 

comissão do José Bonifácio. Urbano Santos da Costa Araújo foi um político e bacharel em 

Direito, que durante o governo provisório de Delfim Moreira, em 1919, havia sido nomeado 

ministro da Justiça, Negócios e Interiores, e dinamizado, principalmente, o departamento de 

Saúde Pública. Como ministro, e depois como presidente do estado do Maranhão, ele deu início 

ao serviço de profilaxia no estado e instalou em São Luiz o Instituto Oswaldo Cruz. 
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 Na opinião de Villar, indivíduos como Oswaldo Cruz, Chagas, Arthur Neiva e Belizário 

Penna, pelo valor profissional que representavam, constituíam a base do projeto que pretendia 

sanear o Brasil. Junto a esse grupo, Villar também incorporou o vice-almirante Antônio 

Coutinho Gomes Pereira, por ter sido o idealizador da missão do cruzador José Bonifácio, cuja 

finalidade era o saneamento do litoral brasileiro.299  

O comandante Villar apresentou suas impressões sobre os pescadores do Maranhão, mas 

que pela maneira como ele falou, essas impressões podem ser estendidas para os pescadores 

como um todo. Nesse sentido, os pescadores eram uma “gente docil e bôa; capaz de produzir 

enormemente, mas ignorante, abandonada e inconscientemente daninha”. É perceptível que o 

estado de ignorância do pescador estava sempre presente nos discursos de Villar, bem como a 

solução. Para o comandante, a reposta para os problemas dos pescadores estavam nas escolas 

que seriam fundadas pela missão do cruzador José Bonifácio. Por meio delas que os pescadores 

aprenderiam “a ler, a trabalhar, a tirar do mar todos os fructos da sua immensa riqueza, sem 

causar ruina, retirando delle apenas os juros desse formidável capital que as nossas aguas tão 

generosamente nos offerecem!”.  

Um dos objetivos da missão, como parte do projeto nacional de formação de uma 

unidade e consciência nacional, era a introdução de valores como o amor à pátria entre os 

pescadores. As escolas construídas nas colônias dos pescadores, afirmava Villar, tinham a 

função de reunir os pescadores, de “ampara-los, protegê-los, instrui-los, dar-lhes saúde e 

capacidade de trabalho” transformá-los em cidadãos aptos e capazes de “enriquecer e a defender 

a nossa Pátria, ensiná-lo a amar o Brasil e os brasileiros acima de tudo na terra; incutir em sua 

alma simples, o amor à liberdade e o verdadeiro culto do patriotismo”, ou seja, as colônias 

tinham o propósito de infundir uma lógica militar aos pescadores, do cidadão militarizado, do 

pescador-marinheiro. A imagem abaixo mostra um grupo de pescadores maranhenses 

transformados em marinheiros. Esse era um dos principais objetivos da campanha do José 

Bonifácio.300   

 

                                                           
299 MISSÃO “José Bonifacio”. Pacotilha, Maranhão, 23 abr. 1920, p. 1. 
300 VILLAR, Frederico. A nacionalização da pesca e a regulamentação de seus serviços. Rio de Janeiro: Typo-

Lithographia São Sebastião, 1924. p. 20-21. 
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Figura 3: “Pescadores maranhenses “sempre alerta”. 

Fonte: Frederico Villar. 

 

As colônias de pescadores, no entendimento de Villar, seriam uma forma de “unir por 

laços de solidariedade fraternal todos os brasileiros matriculados nas Capitanias de Portos da 

República” e que se dedicassem às indústrias da pesca. As colônias serviriam, pensava ele, para 

criar um sentimento de comunhão e de coletividade entre os seus membros, ou seja, fazia parte 

do projeto de unidade nacional pretendido pelos grupos dirigentes do país. Essa “comunidade 

imaginada”, sonhada, que criaria aquele sentimento de comunhão nacional entre os pescadores, 

de lealdade incondicional, se contrapõe com a “comunidade realmente existente”, que exige 

rigorosa obediência em troca dos serviços que presta ou promete.301 O pescador, em outras 

palavras, em troca do direito de continuar pescando, de ter acesso à saúde e à educação, tinha 

que se associar à colônia mais próxima. 

As colônias, afirmava Villar, tinham a finalidade de promover o desenvolvimento físico, 

intelectual, cívico e moral do pescador; combater o alcoolismo, o analfabetismo e a 

“vadiagem”; construir habitações higiênicas, obedecendo a indicações do Chefe dos “Serviços 

da Saúde Pública”; criar fabricas de redes e outros engenhos de pesca, uma Escola de Pesca e 

Aproveitamento Industrial dos produtos aquáticos; impedir, por todos os meios, os processos 
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condenados de pesca, que conduziam ao extermínio das espécies e ao afastamento dos 

cardumes, entre outras funções. Villar deixaria Aquiles Lisboa como o encarregado de dar 

continuidade as suas ações, ele foi escolhido como o diretor da Confederação das Colônias 

Cooperativas de Pescadores do Maranhão. 

O cruzador partiu do Maranhão por volta do dia 15 de maio de 1920, com destino ao 

estado do Ceará. A viagem durou poucos dias. Um telegrama, datado do dia 20 de maio, 

publicado pelo periódico A Ordem, destacava que no dia 18 do mês corrente uma reunião havia 

acontecido entre os pescadores e o comandante da missão do cruzador José Bonifácio. A pauta 

dessa reunião era a apresentação da missão aos pescadores cearenses. No telegrama, o 

comandante Villar afirmava que no estado do Ceará seriam fundadas 17 colônias de pescadores 

com cerca de 2540 pescadores e que o governo brasileiro isentaria os pescadores brasileiros de 

qualquer tributação.302  

Villar indicava que em muitos pontos do litoral as taxações sob produção dos pequenos 

pescadores eram abusivas. Nesse sentido, o comandante elogiou a conduta dos poderes públicos 

do Ceará, por terem “a vontade de livrar o pescador de qualquer ônus”, além disso o comandante 

ainda afirmou “que o mar e os terrenos das costas constituem domínio federal e que o dízimo 

de peixe não deve ser pago pelo jangadeiro, que arrisca a sua vida ás ondas bravias, mas pelo 

consumidor” e que o imposto sobre jangadas também era uma anomalia. A comissão do José 

Bonifácio havia permanecido no porto de Fortaleza cerca de uma semana, até seguir viagem 

para o Rio Grande do Norte, chegando a Natal no dia 26 de maio de 1920. 

O cruzador José Bonifácio ficou cerca de uma semana no estado do Rio Grande do 

Norte, chegando ao Recife no dia 3 de junho de 1920.303 A imprensa pernambucana noticiou 

alguns incidentes que ocorreram no Rio Grande do Norte, durante o curto tempo que a missão 

do cruzador José Bonifácio esteve em águas norte-rio-grandenses. No dia 6 de junho, o jornal 

A Província, dirigido por Diniz Perylo, havia realizado uma entrevista com o comandante 

Frederico Villar, na época promovido a capitão de fragata. A pauta da entrevista tinha como 

base um telegrama que Villar havia recebido do capataz da Colônia Cooperativa de Touros, 

localizada no Rio Grande do Norte, com a seguinte mensagem: “os pescadores da Colônia 

número dois se revoltaram contra a nova cobrança do imposto do dizimo”.304 Villar havia 

concordado e afirmou aos jornalistas era verdade aquilo que estava escrito no telegrama. 
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Villar atribuía a revolta dos pescadores de Touros ao governador do Rio Grande do 

Norte, Antônio de Souza. O motivo: o imposto do dizimo que o governador daquele estado não 

tinha suspendido como tinha feito o presidente do Ceará. O estado do Rio Grande do Norte 

estava entregue, declarava o oficial, “desgraçadamente a um homem surdo, de muita pequena 

cultura e de nenhuma inteligência, a quem inutilmente pedi, roguei, supliquei que me ouvisse, 

que suspendesse” aquele imposto. Villar afirmou que por ter sido recebido com grosserias por 

Antônio de Souza, tinha decidido deixar Natal.  

O comandante declarou para os entrevistadores que o imposto do dizimo representava 

para o pescador “a obrigação de dar ao Estado um peixe de cada dez que pescasse”, prática vista 

pelo oficial como um roubo e um extorsão sem limites. Nas palavras dele, esse imposto era 

simplesmente infame! Se recalcitra, o soldado da polícia estadual ali está 

postado para prender, para surrar o misero pescador! Em troca de tamanho 

sacrifício, nem uma escola primária, nem um benefício qualquer! Em toda a 

costa, do poder público o pescador só conhece o imposto. Em Caiçara, em 

Touros, e Rio do Fogo – e redondezas, nem uma escola primaria. 98º % de 

analfabetos; a varíola, a miséria, e o dizimo cruel. 

 

 Villar comparou a situação do Rio Grande do Norte com a de Pernambuco e destacou 

que o governador daquele estado, José Bezerra, suprimiria qualquer tipo de imposto e taxação 

sobre a pesca. Uma atitude de puro patriotismo, afirmava Villar, e que faltava ao governo do 

Rio Grande do Norte, estado cujo “interesses políticos querem preponderar sobre os interesses 

da Nação!”. 

 O modo como o capitão de fragata Frederico Villar falou do assunto quando foi 

entrevistado pelos repórteres d’A Província, sugere que o governo de Antônio de Souza era um 

tipo de resistência as ações do poder federal naquele estado. Isso fica ainda mais evidente 

quando Villar apoiou os pescadores revoltosos da colônia de Touros, ao afirmar que eles não 

seriam desamparados pela Marinha e que deviam resistir e protestar, sem violência, junto ao 

governo federal, pois, “o Brasil, graças a Deus, não está entregue ao governo de Natal!” 

Dias depois da publicação da entrevista do comandante Villar, outra matéria foi 

publicada pelo A Província, no dia 19 de junho de 1920. Intitulada “No Rio Grande do Norte: 

a nota official do governador ao commandante Frederico Villar”, a matéria fazia referência a 

uma troca de mensagens entre o governador do Rio Grande do Norte, o presidente da República, 

Epitácio Pessoa, e o comandante Frederico Villar, sobre a fundação de colônias de pescadores 

naquele estado.  

A matéria tinha como base uma nota oficial do governador do Rio Grande do Norte ao 

capitão de corveta Frederico Villar, publicada pelo Jornal do Comércio do Recife. O A 
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Província havia se posicionado a favor do comandante Frederico Villa ao declarar que a nota 

do governador Antônio de Sousa estava entre a “chalaça e a mentira”. O jornal pernambucano 

destacou ainda alguns trechos da nota do governador Antônio de Souza junto com as repostas 

do comandante Villar.305 Vamos reproduzir o trecho final da mensagem de Antônio de Sousa, 

um telegrama, no qual estava se referindo à campanha do José Bonifácio. 

 
O José Bonifácio partiu de Natal. O dr. Raul Soares, ministro da Marinha, 

recebeu do capitão de corveta Frederico Villar, comandante do cruzador 

auxiliar José Bonifácio, o telegrama seguinte: “Natal, 25 – Partimos de Natal 

com escalas pelo canal de São Roque. Fomos felizes e apoiados com 

enthusiamos pelo respectivo capital do porto, fundamos 12 colônias 

devidamente confederadas. Obtivemos completa isenção de impostos e 

deixamos os pescadores enthusiamados e gratos a v. exe. Saudações 

respeitosas.- (a) Frederico Villar, commandante cruzador José Bonifácio. 

 

O comandante Villar afirmou para o ministro da Marinha que desconhecia aquele 

telegrama, pois no dia 25 de maio ele estava em viajem no mar e somente no dia 26 havia 

chegado a Natal. O telegrama, declarava o comandante do José Bonifácio, era uma referência 

“exclusivamente aos sucessos alcançados pela missão desse cruzador no Estado do Ceará”. 

Villar destacou que o telegrama que ele havia enviado era para o Almirante Inspector de Portos 

e Costas, no dia 21 de maio, quando ainda estava em Fortaleza, no Ceará. Segue o telegrama: 

Portomar – Arsenal Marinha. Rio – Partimos hoje para Natal com escalas 

demoradas pelo canal de São Roque. Fomos aqui muito felizes, vivamente 

apoiados pelo Capitão do Porto. Fundamos 17 colônias devidamente 

confederadas, com cerca de... 2.500 pescadores. Obtivemos completa isenção 

impostos e deixamos pescadores enthusiasmados e gratos vossa excellencia. 

Saudações respeitosas.  (a) Frederico Villar, comandante cruzador José 

Bonifácio. 

 

Frederico Villar enviou sim telegramas, um para o Rio de Janeiro, no dia 22 de maio, 

ao Almirante Inspector de Portos e Costas, no qual informava sobre a sua chegada a Caiçara; 

outro no dia 24, para o governador Antônio de Souza, sobre a inauguração da primeira colônia 

cooperativa, que contava com cerca de quinhentos pescadores em Caiçara, bem como a 

fundação de uma escola primaria e das medidas de combate às doenças, como a varíola, por 

meio da vacinação. Nesse último telegrama, o comandante Villar havia comunicado a Antônio 

de Souza que o governo federal acreditava na utilidade dos pescadores norte-rio-grandenses 

para a “grandeza e prosperidade da pátria” e que confiava na “larga visão do ilustre 

governador”. Nos dias 25 e 26, mais dois telegramas foram enviados ao governador Antônio de 
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Souza e para Almirante Inspetor de Portos e Costas, respectivamente, os quais informavam 

sobre a fundação de mais colônias de pescadores, em Touros e em Rio do Fogo. 

Villar declarou ao periódico que assim que ele chegou ao porto de Natal, havia 

preparado alguns ofícios, para serem enviados para o governador do estado no dia 28 de maio. 

Tais documentos tratavam da suspensão do imposto do dizimo, chamado por Villar de “regime 

odioso e injusto”, e que não tinha respaldo em nenhuma lei, principalmente pelo modo como 

era realizada a cobrança daquele imposto. Villar atribuía ainda a cobrança daquele imposto ao 

“reflexo dos moldes antiquadíssimos e retrógrados” dos portugueses. Ele descreveu como em 

poucas linhas como era feita a cobrança: “o Estado cobra o dizimo do peixe. Vende essa 

cobrança. O arrematante do dizimo, vende-o a terceiro e assim, de mão em mão, alguém, muitas 

vezes talvez em sexto lugar, reparte-o com outros pela costa”.  

O outro ofício era um pedido para que os impostos municipais sobre pescadores, 

embarcações e aparelhos de pesca, também fossem suspensos. Nenhum dos dois ofícios foram 

respondidos pelo governador, afirmava o comandante, e que outro telegrama, de conteúdo 

semelhante, tinha sido enviado ao senador Eloy de Souza, que respondeu declarando que o 

imposto do dizimo tinha sido até aquele momento tolerado pela população e que não havia 

nenhuma reclamação contra o poder competente. Em resposta, Villar disse para o senador que 

aquele imposto era uma crueldade, que só poderia ser tolerado “senão por homens acovardados 

pelo regímen da violência e mergulhados propositalmente na ignorância”.  

Villar apontou ainda que não havia encontrado nenhuma escola primária destinada para 

os pescadores, exceto as quatro escolas que foram fundadas pela comissão do José Bonifácio. 

Nas palavras do comandante, “a miséria, a varíola e o analfabetismo foram os únicos vestígios 

que ali encontramos do poder público” e que não adiantaria resistir, pois pescadores estavam 

ali organizados em colônias e fiscalizados pelo Ministério da Marinha, protestando contra o 

imposto. 

Depois de ter apresentados os telegramas e os documentos que havia enviado ao 

governador do Rio Grande do Norte, Villar declarou para o A Província que havia tentado por 

todos os caminhos dissolver o pensamento equivocado do governador quanto ao imposto do 

dizimo. Para o oficial, o imposto do dízimo era parte das negociatas e dos interesses políticos, 

pois o imposto era “um favor aos amigos políticos”, era uma “torpe infâmia cometida contra o 

pescador, cujos interesses são os interesses da Marinha e do Brazil”. 

O comandante Villar atacou diretamente o governador Antônio de Souza, chamando-o 

de “homem sem compostura, rude e desleal”, “habituado a tratar com vaqueiros”, que 
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desconhecia os princípios da civilidade, um verdadeiro “matuto selvagem”. No final de sua 

declaração, Villar deixou claro a sua última impressão sobre Antônio de Souza: 

 
capitalista vesgo e surdo, sem compostura e sem educação, que traça a “nota 

official” publicada pela “Republica” do Natal; é o defensor ignobio do 

dizimeiro infame; é o selvagem que recebendo no palácio do governo a visita 

de um commandante de um navio de guerra, que cordialmente se ia despedir, 

não hesitou em proferir os maiores disparates, fugindo assim ás provas da 

ilegalidade brutal da cobrança de um imposto sem limites e indigno. 306 

 

Após a passagem pelo Rio Grande do Norte, a comissão do cruzador José Bonifácio 

seguiu viagem em direção a Paraíba e depois rumado para Pernambuco. De Pernambuco, 

seguiram viagem direta para o Rio de Janeiro, chegando ao porto da cidade no dia 3 de julho 

de 1920, às 18 horas. Estava encerrada a viagem da comissão do José Bonifácio pelos estados 

do Norte.  

A comissão ficaria no Rio de Janeiro até junho de 1921, quando partiria em direção aos 

estados do Sul para continuar os serviços da pesca e saneamento do litoral. O que será que 

aconteceu no Rio de Janeiro quando Villar chegou junto com a sua comissão? É o que 

pretendemos discutir no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – O CRUZADOR JOSÉ BONIFÁCIO VOLTA AO RIO DE JANEIRO. 
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Durante o tempo que permaneceu na Capital Federal, antes de partir em direção aos 

estados do Sul do país, Villar realizou algumas ações em nome da missão do cruzador José 

Bonifácio, como também se envolveu em algumas confusões. Tanto o estado do Pará quanto o 

do Rio de Janeiro foram palcos de disputas, conflitos e de resistência ao projeto da missão do 

José Bonifácio, principalmente no que se referia aquelas ações empreendidas em nome da 

nacionalização da pesca. A razão disso: os dois locais possuíam uma grande presença 

portuguesa exercendo a atividade da pesca. 

Os portugueses, presença marcante no cotidiano da cidade carioca durante as primeiras 

décadas do século XX, participavam ativamente do exercício da pesca, mas também em outras 

áreas de trabalho, principalmente aquelas ligadas ao comércio. Da segunda metade do século 

XIX e o início do século XX, cerca de 1,3 milhões de portugueses deixaram seu país em busca 

de trabalho, quase todos pobres e sem qualificação. O período entre 1850 e 1920, apesar do 

controle administrativo do Estado português sobre as entradas e saídas de nacionais e 

estrangeiros, havia sido de considerável liberdade de movimento migratório, favorecidas pelas 

condições tecnológicas e institucionais da segunda metade do século XIX. O Brasil era o 

destino escolhido pelo português quase que naturalmente, por causa das possibilidades reais ou 

imaginadas de trabalho e desenvolvimento econômico, sem falar na proximidade da língua, que 

facilitava a inserção do imigrante no mercado de trabalho. O Brasil era o local cujas condições 

para a fixação já estavam formadas e estabelecidas para os lusitanos.307 

A própria política de imigração brasileira favorecia a escolha do país pelos portugueses, 

que se apegavam à imagem do Brasil como uma terra de oportunidades, de enriquecimento 

fácil, noção que possuía raízes muito antigas no imaginário popular, como nas promessas de 

riqueza na época do ouro, do diamante, do açúcar, entre outros. Fazia parte do projeto de vida 

do emigrado português a crença no fazer fortuna e de retornar para sua terra de origem com 

uma condição superior, melhor do que aquela que ele tinha ao sair de lá. A “mitologia do 

retorno” era a condição necessária para as remessas de portugueses que chegaram ao Brasil no 

período de 1850 a 1930.308  

A população do Rio de Janeiro quase dobrou no período que se entende de 1872 e 1890, 

passando de 274.972 para 522.651 habitantes. Entre os anos de 1893 e 1894, por causa da 

ruptura de relações entre Brasil e Portugal em razão da Revolta da Armada, a imigração 
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144 
 

portuguesa para o Brasil havia diminuído, mas nos anos seguintes, mediante o reatamento das 

relações entre os países, o fluxo migratório havia se normalizado. O número de portugueses que 

chegavam ao Brasil cresceu até os anos de 1920, mas após esse período, entre os anos de 1921 

a 1930, a taxa diminuiu, com variações. A população de portugueses residentes no Rio de 

Janeiro chegava a representar cerca de 20,8% da população, a maioria deles dedicados aos 

setores secundários da economia, como o artesanato e a indústria.309 

A presença portuguesa no Brasil gerou, principalmente nas décadas seguintes a 

instauração da República, um o sentimento de hostilidade contra os portugueses, foi um período 

marcado pela intolerância ao imigrante português. O historiador José Sacchetta Mendes destaca 

que, em dezembro de 1889, um decreto determinava a naturalização coletiva dos estrangeiros 

que residiam no país. Parte disso se devia à intensificação da desconfiança de que imigrantes 

lusos estariam favorecendo a restauração monárquica, que acabou instaurando um clima de 

hostilidades entre brasileiros e portugueses, principalmente na cidade do Rio Janeiro. A tensão 

aumentaria após a notícia da morte do imperador deposto. O recrudescimento do 

antilusitanismo podia ser visto e sentido através das publicações em jornais de artigos violentos, 

em cartas de ameaças com forte teor nacionalista e xenófobo, nos comícios realizados em praça 

pública contra moradores portugueses, etc. 310  

O antilusitanismo, no Brasil do início do século XX, pode ser compreendido a partir do 

processo de imigração portuguesa, da presença lusa no mercado de trabalho brasileiro e da 

urgência dos grupos dominantes em levar adiante um projeto de construção de uma identidade 

nacional, cuja marca seria a valorização do elemento nacional. Mendes afirma que a postura 

hostil com relação aos portugueses mudou desde o final do século XIX, isto é, a força do 

antilusitanismo não era mais regida tanto pelas tensões pós-coloniais, mas sim pela presença do 

imigrante português em território nacional e o seu domínio, por exemplo, da vida comercial. 

A construção de uma identidade nacional, ou a busca por uma identidade, deve ser 

entendida como parte de um movimento, de um processo, não como algo estático e definitivo. 

Alguns intérpretes da nação deram ao processo da Independência um caráter nacionalista, cujas 

diferenças entre brasileiros e portugueses foram evidenciadas. O “ser brasileiro” e o “ser 

português” foram definidos, ao longo da história do Brasil, a partir de alguns eixos como, por 

exemplo, acontecimentos externos, da ordem do político e do econômico, de modo que a 
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identidade brasileira que estava em construção tinha múltiplos sentidos e levava em 

consideração os embates sociais e os agentes envolvidos. Era a percepção da existência de 

diferentes maneiras de “ser brasileiro” e de “ser português” ao longo dos períodos históricos.311  

O mundo do trabalho, nas primeiras décadas do período republicano, foi palco das 

disputas entre portugueses e brasileiros. Parte dos imigrantes não conseguiam entrar na rede da 

economia urbana e acabavam por desenvolverem atividades autônomas, que apesar de serem 

praticadas dentro do espaço da cidade, eram dificilmente integradas à economia urbana 

capitalista. A historiadora Gladys Sabina Ribeiro afirma que os imigrantes portugueses 

aceitavam receber baixos salários, limitando a expansão de empresas, bem como acirrando as 

rivalidades com os nacionais por uma vaga no mercado de trabalho. O Rio de Janeiro do início 

do século, afirma a autora, não tão somente aquele dos passeios pela Rua do Ouvidor ou das 

tardes de cafés e chás na Confeitaria Pascoal, como também não era aquele se resumia nas 

greves operárias e nos movimentos sindicalistas. Uma das faces da cidade respirava o conflito, 

a guerra pela sobrevivência com vieses nacionalistas e raciais, e gritava “mata galego”.312 

  O imigrante português era caracterizado por duas figuras: “a do comerciante rico, 

explorador e usurário, e a do imigrante “burro de carga”, que ao aceitar (estupidamente) 

condições de trabalho que o brasileiro (esperto e malandro) recusaria, praticava uma 

concorrência desleal no mercado de trabalho”.313 O português – estereotipado como o rico 

comerciante, explorador, e ainda sob a marca simbólica do colonizador, cuja cobiça e a luxuria, 

afirmava Paulo Prado314, explicavam as origens do atraso econômico e cultural do país – se 

constituía no “outro”, no elemento a se distanciar, necessário para se pensar a identidade 

nacional. Ou seja, para alguns grupos, o antilusitanismo era a negação de um passado, uma 

negação que servia para afirmar uma nacionalidade que estava em processo de construção.  

A quebra dos laços coloniais representava, na virada para o século XX, um projeto de 

modernização que tinha como princípios norteadores os ideais franceses e ingleses.315 As 

reformas urbanas que ocorreram em várias cidades brasileiras, mas principalmente no Rio de 

Janeiro, foram inspiradas no modelo francês, a partir da experiência do Barão de Haussmann, 

que havia transformado Paris num canteiro de obras no século XIX. A cidade francesa seria a 
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capital da beleza, da modernidade e da funcionalidade estratégica, pois um dos objetivos das 

reformas de Haussmann era a desarticulação de possíveis insurreições e formações de 

barricadas na cidade.316  

O português era um empecilho para a nova realidade do país, isto é, uma realidade que 

valorizava o nacional, que almejava uma identidade própria, sem as marcas do passado colonial. 

A repulsa ao português funcionava como ideologia dos grupos dominantes, assim como servia 

a outros setores da sociedade para reforçar a noção de que o Brasil não era mais a “carne viva 

para a varejeira lusitana”, como afirmava Manoel Bomfim, um pensador da época, um 

intérprete da nação, que via o povo brasileiro como possuidor de um espírito de cordialidade, 

de solidariedade patriótica, mas que havia sido degradado pela voracidade lusitana.317 

O antilusitanismo também foi atribuído a missão do cruzador José Bonifácio. Mesmo o 

comandante Frederico Villar negando que a comissão do José Bonifácio sentia algum 

sentimento de “ódio” pelos portugueses, por causa da maneira como estava sendo conduzida a 

missão, principalmente no estado do Pará e no Rio de Janeiro, algumas ações do oficial foram 

entendidas, por intelectuais, políticos e jornalistas, como um ataque direto aos portugueses e 

que refletiam o mais puro “jacobinismo”. Na época, o comandante Villar havia rebatido as 

acusações declarando que ele e seus encarregados estavam somente obedecendo o que estava 

previsto na lei.  

O jacobinismo foi uma ideologia caracterizada pela radicalidade das ideias e pelas ações 

extremas e exaltadas por parte de seus simpatizantes. Para grupos de brasileiros identificados 

como jacobinos, à República estava em constante perigo e precisava ser protegida das ameaças 

externas. Ser chamado de “jacobino”, em diferentes momentos na história do Brasil 

republicano, era partilhar de um ideal moralizador, reformador, era ser defensor ferrenho da 

ideologia, de forte tendência nacionalista, do grupo a que pertencia.  

O jacobinismo esteve presente durante quase todo o período da Primeira República, 

podendo ser observado desde a instalação do Governo Provisório do Marechal Deodoro da 

Fonseca. Entretanto, foi durante o governo de Floriano Peixoto, com a Revolta da Armada, que 

o jacobinismo passou a fazer parte do cotidiano político até o final do governo de Prudente de 

Morais.318 Nos anos 1920, o termo “jacobino” havia aparecido novamente. Não como na época 

de Floriano Peixoto, mas em essência e respirando o ar nacionalista que instigava as mentes e 
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corações dos indivíduos pertencentes a diferentes camadas sociais, desde pequenos 

trabalhadores que disputavam seu espaço no mercado de trabalho, até nas discussões e debates 

na Câmara e no Congresso.  

A defesa do território nacional e do regime republicano eram os argumentos centrais e 

colocados como bandeiras de luta daqueles grupos identificados com os ideais jacobinos. Em 

todos esses momentos a figura do estrangeiro, e em particular do português, foi considerado 

como uma ameaça à ordem púbica e um perigo à nação, pois representava um elo com o antigo 

regime monárquico. Nos primeiros da República, o combate aos “subversivos da república”, na 

expressão de Maria de Lourdes Janotti, havia sido bastante intenso. Prisões, confinamentos, 

exílio, empastelamento de jornais monarquistas, perda de cargos públicos, assassinatos, foram 

algumas das medidas utilizadas por grupos defensores do novo regime para reprimir a ação dos 

restauradores. 

 Os primeiros anos da República foram marcados pela instabilidade política, pela 

violência e pela divergência de opiniões entre restauradores e os novos republicanos – 

monarquistas que aderiram ao novo regime – sobre a maneira como havia sido adotado o novo 

modelo de governo. A República, instaurada por uma “revolução”, terminaria por ser mais uma 

das transformações sem mudanças substantivas da história brasileira. Após o movimento 

circular do plano político, a sociedade voltaria ao ponto de partida sem grandes convulsões.319 

Num primeiro momento, os propagandistas e os que participaram da proclamação da República 

estavam convictos de que o mal do Brasil era mesmo a Monarquia e se esforçaram para 

demonstrar que o novo regime seria o exercício do poder em torno do bem comum, do respeito 

à coisa pública, vista como de todos, de uma coletividade nacional.320   

Os militantes do movimento monarquistas atuaram durante quase toda a transição do 

Império para a República, de 1899 até 1910. Eles realizaram comícios na época da deposição 

de Deodoro, em apoio à Revolta da Armada, incentivaram movimentos grevistas, como a dos 

cocheiros e ferroviários, fizeram campanha contra a vacinação obrigatória, etc.321 Nesse 

sentido, o medo de uma restauração monárquica havia permanecido durante toda a primeira 

metade do século XX, sendo a defesa da República e da nação os princípios para combater o 

grande perigo dos “ataques insidiosos dos inimigos”, como Floriano Peixoto destacava em seu 
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“testamento político”, que se convertia na força motriz do pensamento jacobino no Brasil da 

Primeira República.322 Era nos militares que o jacobinismo se inspirava para formular sua base 

ideológica, um ideal nacionalista pautado na defesa da soberania e da unidade nacional. Na 

época de Floriano Peixoto, o jacobinismo era mais identificado com o Exército, pois a Marinha 

possuía uma inclinação para o movimento monarquista e qualquer alusão à restauração 

monárquica era motivo de desconfiança. 

Quando comparamos as ideias do “testamento político” de Floriano Peixoto com as 

ações realizadas e os discursos produzidos pela missão do cruzador José Bonifácio, podemos 

observar algumas semelhanças no que diz respeito ao ideal nacionalista. O testamento político 

de Floriano Peixoto era um pedido, um alerta aos jovens capazes de “defender a pátria”, pois, 

afirmava Floriano, o “fermento da restauração” agitava-se “em uma ação lenta, mas contínua e 

surda. Alerta, pois”.323 

A revista A Voz do Mar, órgão oficial da Confederação Geral dos Pescadores, era a 

instituição que pretendia congregar todos os pescadores brasileiros, era também o principal 

veículo de informação e propaganda da missão do cruzador José Bonifácio. Essa revista, além 

de divulgar as ações da missão dos José Bonifácio, fornecia informações sobre os processos e 

produção do pescado nas colônias. No editorial estavam os objetivos que pretendiam os 

criadores da revista, essa “que nasceu da homenagem que os trabalhadores do mar” queriam 

prestar a Marinha de Guerra: “serão desenvolvidos todos os themas que interessam aos que 

labutam pelo engrandecimento do Brazil, embalados pela inconstância das ondas oceânicas”; e 

que “sua política é a da defesa dos interesses marítimos do Brazil”.324  

A análise dessa revista nos permite observar que havia uma intensa preocupação em 

articular e difundir uma noção da urgência e necessidade de se preocupar com a defesa nacional, 

muito parecida com o discurso do Marechal Floriano Peixoto. Uma representação disso pode 

ser observada na capa do número lançado em outubro de 1922, uma ilustração de dois 

pescadores. Um estava a bordo de uma pequena embarcação; o outro se encontrava fora dela, 

como se estivesse sobre as águas. O pescador dentro do barco estava segurando uma espécie de 

lamparina que lançava luz no horizonte. Isso pode ser entendido como uma metáfora sobre a 

função da Marinha, da qual aqueles pescadores faziam parte. Era uma maneira de afirmar o 

posicionamento da Marinha de Guerra como vigilante e defensora da fronteira marítima.  
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323 Idem, p. 89. 
324 A Voz do Mar, Rio de Janeiro, nº. 1, 19 nov. 1921. 



149 
 

O outro estava segurando em uma das mãos um tridente, símbolo de poder geralmente 

atribuído à divindade Poseidon, o deus do mar na mitologia grega, e que também pode ser 

interpretado como instrumento de defesa. Na outra mão estava a bandeira do Brasil. Num dos 

cantos superiores da imagem estava escrito “Do Oiapoc” e no canto inferior estava escrito “Ao 

Chuy”, uma alusão espacial para representar toda a costa brasileira, isto é, que todo litoral estava 

sendo vigiado e protegido pelos pescadores, pela Marinha. No centro da imagem estava escrito 

o seguinte lema: “Pescador, sempre alerta! Lembra-te que és a guarda avançada da tua 

pátria”.325 

 

Figura 4: “Pescador, sempre alerta!”. 
Fonte: A Voz do Mar. 

 

Uma outra imagem, uma fotografia, pode ser usada para corroborar a ideia de que a 

nacionalização da pesca estava atrelada aos ideais jacobinos ou que a campanha do José 

Bonifácio, isto é, o que ela representava, tinha sido usada por alguns grupos como um recurso 

simbólico para dar mais força ao movimento que via no estrangeiro uma ameaça, por causa do 

nacionalismo de ambos os eventos, entretanto, com intensidades diferentes. A fotografia pode 
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ser encontrada na obra do comandante Frederico Villar, intitulada “A nacionalização da pesca 

e a regulamentação de seus serviços”, publicada no Rio de Janeiro no ano de 1924, um ano 

após as viagens daquele cruzador. Encontramos nesse livro várias fotografias das colônias dos 

pescadores e uma delas era a da escola da colônia de pescadores “N. S. da Graça”, em Santa 

Catarina.  

 
Figura 5: “Escola de uma colônia de pescadores N. S. da Graça”. 

Fonte: Frederico Villar 

Na frente das crianças, que estavam todas com um olhar sério, curioso e descalças, 

estavam dois oficiais da Marinha, sentados à mesa, e mais dois homens – provavelmente um 

deles era o professor da escola. Escrito no quadro negro estava a frase: “O Brazil acima de 

tudo”.326 Isso evidenciava o objetivo da Marinha de construir nas colônias dos pescadores uma 

noção de que existia algo maior do que qualquer coisa, que merecia seu amor e culto 

incondicional, que deveria ser protegida de todas as formas e contra aqueles que ousassem 

destrui-la: a nação. 

 

4.1 O antilusitanismo no cruzador José Bonifácio. 

 

Durante a viagem do cruzador José Bonifácio, como vimos, foram realizadas inúmeras 

conferências sobre a campanha, uma maneira de dar publicidade às ações do governo federal 
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no que dizia respeito ao projeto de saneamento do litoral e da nacionalização da pesca. Essas 

conferências eram, geralmente, ministradas pelo comandante Villar ou por alguns oficiais da 

comissão. Dentre esses oficiais estava o primeiro tenente Gumercindo Loreti.  

O periódico A Província, nos anos de 1920, havia publicado uma matéria com base em 

uma das conferências ministrada pelo primeiro tenente Loreti, na qual o oficial se referia 

criticamente aos portugueses. O discurso de Loreti nos sugere o motivo pelo qual a missão 

“nacionalista”, como foi chamada a campanha do José Bonifácio na matéria, era entendida 

também como uma campanha antilusitana.327  

A conferência havia sido realizada num dos salões da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro e contava com o apoio da “Acção Social Nacionalista” – movimento de cunho 

nacionalista fundando pelo conde de Afonso Celso, em 1920.328 Afonso Celso foi o mestre de 

cerimônias da conferência do primeiro tenente Loreti, que o apresentou ao público presente e 

em seguida lhe concedeu a palavra. Loreti iniciou o seu discurso destacando algumas 

irregularidades nos métodos de pesca na Amazônia quando a comissão do cruzador José 

Bonifácio havia parado naquela região. Citando Euclides da Cunha, o oficial afirmou que o 

Amazonas era “o menos patriótico dos rios brasileiros”. Ele relacionava o impatriotíssimo do 

rio com a “ignorância” dos caboclos, a “ganancia desenfreada de estrangeiros ousados” e com 

a falta de atenção das autoridades. 

Loretti destacou uma noção mais forte do que àquela de rio incontrolável. O oficial 

associava a natureza destruidora do rio com os prejuízos causados pela ação do estrangeiro na 

atividade da pesca daquela região, que utilizavam currais, cacuris e cercadas para a captura do 

peixe, métodos que, na opinião do oficial, matariam os alevinos, na simples tentativa de pegar 

um único peixe, além de juntar detritos às margens do rio, formando verdadeiros depósitos de 

areia, de barro, de madeiras, de folhas, se transformando num banco de areia no local, que com 

tempo se tornariam ilhas que modificariam o regime das águas, tonando-se obstáculos à 

navegação. Esses métodos e instrumentos de pesca foram proibidos pelo decreto nº. 4.817 de 8 

de abril de 1905, que também determinava a destruição deles, assim como quem pagaria a conta, 

os proprietários. Sobre o Amazonas, o primeiro tenente Loreti declarou o seguinte para o 

público presente na conferência: 

                                                           
327 SERVIÇO nacional da pesca. A Província, Recife, 25 jun. 1920. 
328 Um ano antes, outro movimento de caráter nacionalistas tinha sido organizado pelo poeta e professor Álvaro 

Bomílcar, o Programa Nativista. Bomílcar defendia a luta conta a “ditadura lusitana”, principalmente na cidade 

do Rio de Janeiro, assim como a nacionalização do comercio, da imprensa e a defesa do mercado de trabalho 

para os brasileiros. O Programa Nativista havia influenciado o conde de Afonso Celso na criação da Ação Social 
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Senhores, o Amazonas rouba terras brasileiras, arranca madeiras de nossas 

matas, destróe ilhas, numa noite, transforma planícies em lagos infindos, 

devasta povoações inteiras, levando tudo de roldão na sua gigantesca caldal 

paras as regiões abyssaes do Atlântico. [...] o brasileiro instigado pelo 

estrangeiro perverso e ganancioso, que se aproveita da cegueira ou impotência 

das autoridades, da elementos aos Amazonas para roubar o Brasil. Como? 

Plantando o curral. 

 

  Os métodos de pesca citados acima foram colocados por Loreti na categoria de primeiro 

inimigo do José Bonifácio a serem combatidos para que o progresso da pesca na Amazônia. 

Esse “inimigo”, afirmava Loreti, poderia ser vencido com um pouco de esforço e cumprimento 

das leis. Todavia, os currais, cacuris e cercados eram apenas parte do problema. O oficial 

destacava que havia um “segundo inimigo” que “o José Bonifácio enfrentou” no extremo norte. 

Esse inimigo era o estrangeiro. O estrangeiro era representado pela figura do “geleiro”, citado 

enfaticamente pelo oficial como o grande culpado pela situação ruim do Pará.  

O “geleiro” foi convertido por Gumercindo Loreti em alvo para seus ataques e 

depreciações. A expressão “parasita daninho” foi usada pelo oficial para identificar o “geleiro”, 

o indivíduo que burlava as leis federais para instalar as indústrias de pesca que deveriam ser 

“privilegio dos nacionaes”. O “geleiro” também era, no entendimento do oficial, o “estrangeiro 

traficante”, o “aventureiro ganancioso”, o “envenenador do nosso caboclo”, o “homem de 

gelo”. O oficial também destacava que o geleiro era “um dos maiores adversários com que 

defrontou a missão do José Bonifácio”.  

O artigo não fazia referência direta aos portugueses, mas o modo como o oficial 

descrevia a figura do “geleiro”, sugere que se tratava de portugueses. Chegamos a essa 

conclusão após analisarmos a seguinte afirmação do oficial: “geleiro é o inimigo de hontem que 

aqui chegou corrido de sua terra talvez pela fome e pelo frio...”. Esses dados nos levam a crer 

que seja uma referência aos portugueses, pois, durante o período de 1890, um dos picos da 

imigração portuguesa para o Brasil, uma praga de filoxera havia atingido as videiras do norte 

de Portugal, causando desemprego em massa, bem como uma situação agravada por uma crise 

bancária, provocando a emigração de muitos portugueses que a citação, ao que parece, estava 

se referindo.329 O discurso de Loreti reforça a noção de que o antilusitanismo rodeava a missão 

do cruzador José Bonifácio.  
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Outro evento que podemos destacar como uma possível atitude antilusitana da missão 

do cruzador José Bonifácio, foi uma confusão envolvendo o comandante Frederico Villar e o 

cronista e jornalista Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio. O cronista era dono do 

jornal A Pátria, fundado por ele em 1920. Ele não escondia sua empatia pelos portugueses e 

trabalhava constantemente por uma aproximação entre Brasil e Portugal. O cronista carioca 

teve uma atuação bastante acentuada no combate ao antilusitanismo no Brasil da década de 

1920, durante o governo de Epitácio Pessoa, auge dos embates contra a presença portuguesa na 

vida nacional. Por meio da coluna “Bilhete”, João do Rio escrevia artigos combativos e 

direcionados aos “radicais da República” que incitavam o ódio aos portugueses e defendiam 

um nacionalismo xenófobo, para ele sinônimos de jacobinismo. 330 

A confusão aconteceu por causa do posicionamento do cronista com relação ao “caso 

dos poveiros”, pescadores portugueses da cidade do Rio de Janeiro que, para continuar 

praticando o exercício da pesca, teriam que se naturalizarem brasileiros. Uma grande parte 

desses poveiros não concordavam com aquela medida e como consequência entraram num 

processo de repatriamento. A naturalização havia sido entendida pelas autoridades políticas e 

intelectuais como João do Rio, como algo que feria os direitos dos portugueses e acusavam a 

determinação do governo federal de ser ilegal. Para o cronista, a naturalização dos pescadores, 

do modo como estava sendo conduzida, era uma medida injusta e lusófoba, pois, não havia a 

mesma rejeição aos pescadores japoneses, muito mais perigosos para a autonomia do país do 

que os portugueses. A lei foi executada, afirmava o cronista, de forma “violenta, anárquica e 

antipática”.331 

João do Rio havia realizado uma entrevista com ex-ministro e idealizador do projeto da 

missão do cruzador José Bonifácio, almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, para saber 

mais sobre a questão da nacionalização da pesca. O comandante Villar acusava o cronista de 

desvirtuar as palavras do almirante, o que provocou muita indignação dentro da Marinha. Com 

os ânimos exaltados, Frederico Villar junto com seus subordinados do cruzador José Bonifácio 

entraram num embate físico com João do Rio num restaurante no centro do Rio de Janeiro, o 

Brahma.  
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Outra versão dos fatos foi contada por Raimundo Magalhães, que produziu uma 

biografia do cronista e dedicou algumas páginas para tratar daquele evento. Magalhães afirmou 

que o conflito entre o cronista e os oficiais da Marinha no restaurante do Brahma tinha sido por 

causa de um manifesto da Associação Marítima dos Poveiros, publicado pelo A Pátria no dia 3 

de outubro de 1920. O manifesto tratava da naturalização dos poveiros e da decisão de não 

aceitarem aquela determinação. Na mesma página, em que tinha sido publicado o manifesto, 

havia uma nota de João do Rio acusando Villar de “assaltar uma embarcação poveira, expulsar 

os pescadores e arrecadar o pescado ali encontrado”.332 Tinha sido por causa dessas publicações 

que o comandante Villar havia decidido tirar satisfações com João do Rio. Magalhães descreveu 

a seguinte cena no seu relato: 

 
João do Rio ali comia a grandes garfadas, de cabeça baixa e, de repente, viu-

se cercado de homens fardados. Poucas palavras foram trocadas. (...) A uma 

interpelação violenta, pode ter dado uma resposta também violenta. Ou apenas 

calara. O fato é que uma chuva de bancadas desabou sobre ele. Tudo foi 

rápido. Quando os atacantes saíram, João do Rio estava por terra.333 

 

 João do Rio não via problema na lei de nacionalização da pesca, mas no modo como 

estava atacando os direitos dos poveiros com a naturalização dos portugueses. O cronista 

afirmava que o comandante Villar cumpria a lei, embora desorganizasse a pesca e perseguisse 

os pescadores portugueses. João do Rio acusava Villar de ser um destemperado no evento do 

Brahma, refletindo a mentalidade por trás da campanha de nacionalização. Mais tarde, 

Frederico Villar diria no seu livro sobre a missão que um inquérito havia sido instaurado e que 

João do Rio não tinha feito nenhuma acusação contra os oficiais e o caso tinha se encerrado. 

Os anos iniciais do governo pessoísta foram os mais acalorados no que dizia respeito ao 

envolvimento de João do Rio na defesa dos portugueses, pois era o período da comemoração 

do centenário da Independência. Em meio a toda uma onda de sentimentos antilusitanos, de 

nacionalismo xenófobo, aconteceram alguns eventos que, de certa maneira, amenizaram os 

ânimos. Tais eventos criaram a imagem de uma parceria amistosa entre as duas nações, como 

a viagem de Epitácio Pessoa à Lisboa, em 1919, e a travessia aérea do Atlântico, Lisboa-Rio, 

em 1922, pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que renderam muitas 

comemorações e manifestações lusófonas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. 

Entretanto, a ameaça de uma provável recolonização do Brasil era denunciada constantemente 
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por periódicos como o Gil-Blás, que viam com desconfiança a proposta de uma aproximação 

luso-brasileira.  

No dia 13 de junho de 1920, dia da sessão inaugural da Ação Social Nacionalista, 

realizada no prédio do Instituto Histórico e Geográfico, o conde de Affonso Celso havia 

discursado sobre a nacionalização total do país. Estavam presentes na sessão o presidente 

Epitácio Pessoa, Álvaro Bomílcar, chefe da propaganda nativista, e Alcebíades Delamare 

Nogueira da Gama, diretor e redator do Gil Blás. O discurso de Afonso Celso era uma maneira 

de promover a campanha de naturalização, de “monopolizar o Brasil para os brasileiros”. Na 

mesma sessão, Álvaro Bomílcar deixou expresso que o estrangeiro, o “alienígena”, era o 

audacioso que vinha realizando a “reconquista pacífica da sua antiga colônia” e que não 

respeitava a bandeira nacional, uma alusão à exigência pela nacionalização dos pescadores 

portugueses nos anos 1920.334  

A essência do discurso nacionalista daquela associação estava diluída nas palavras do 

primeiro tenente Gumercindo Loreti, quando ele havia discursado sobre a missão do cruzador 

José Bonifácio na Biblioteca Nacional. Isso significa que a missão não foi apenas uma peça 

fundamental do projeto do governo federal – para controlar socialmente os pescadores e de 

intervir política e administrativamente nos estados – mas também serviu como um mecanismo 

usado por outros grupos, como a Ação Social Nacionalista, para propagar os ideais nacionalistas 

exaltados de base ideológica antilusitana.  

Cristiane Almeida analisa o “caso dos poveiros” e alguns aspectos de antilusitanismo 

da missão do cruzador José Bonifácio, mas a análise dela está centrada na figura do cronista 

carioca João do Rio e seu envolvimento com evento dos pescadores portugueses, a causa que 

João do Rio havia se dedicado até a sua morte segundo a autora. Quando a pesquisadora aponta 

aspectos da campanha do cruzador José Bonifácio, ela utiliza como fonte o livro escrito pelo 

comandante Villar sobre a missão em 1945. Não foi à toa que ela identificou Frederico Villar 

como capitão de mar e guerra, patente que ele possuía na época da feitura do livro, e não capitão 

de corveta e de fragata, patentes de Villar durante a campanha.  

Podemos perceber a partir do “caso dos poveiros” mais alguns aspectos das atuações da 

missão do cruzador José Bonifácio, não somente com relação aos pescadores portugueses, mas 

também no que se referia à atuação da comissão para com os pescadores brasileiros. Há indícios 

de que as ações da missão, ou seja, na maneira como eram realizadas as abordagens aos 

pescadores, eram carregadas de violências e arbitrariedades, que foram denunciadas pelos 

                                                           
334 ALMEIDA, op. cit. p. 182 
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próprios pescadores e repercutidas na imprensa. As páginas seguintes trataremos 

especificamente do foi esse “caso dos poveiros”.  

 

4.2. O caso dos poveiros. 

 

Os poveiros, como já afirmamos, eram os pescadores portugueses do Rio de Janeiro 

que, para continuarem exercendo sua profissão, foram obrigados por lei a se naturalizarem 

brasileiros. A determinação do governo não foi acatada por todos os pescadores portugueses e 

muitos deles tiveram que ser repatriados. É provável que muitos deles sentissem no seu íntimo 

o desejo de retornar para o seu país de origem, mas não como expulsos do país.335   

O parecer de James Darcy sobre a nacionalização da pesca tinha a finalidade de 

respaldar o governo, juridicamente, perante àqueles contrários à medida. De acordo com Darcy, 

os estrangeiros podiam praticar a atividade pesqueira por um período de cinco anos, como 

estava previsto no regulamento de 1912. Para os estrangeiros se matricularem nas Capitanias 

de Portos, eles deveriam obedecer algumas exigências, como a declaração de nacionalidade 

para os estrangeiros, naturalidade para os nacionais e mais um documento com a assinatura do 

respectivo cônsul que serviria de licença. Após esse período, entrariam novamente em vigor as 

regras firmadas pelo decreto de 1897, que, para ele, determinava a nacionalização da 

atividade.336  

 O debate sobre a nacionalização da pesca girou em torno da relação entre os direitos 

individuais e coletivos. Darcy afirmava que eram de direito público os “limites que 

condicionam aquela atividade, e que o direito de pescar nas águas territoriais brasileiras não era 

um direito privado, mas sim uma “faculdade, uma permissão concedida pelo Estado, nos termos 

e com restrições que o interesse público ditar”.337 

Para Darcy, a nacionalização da pesca era legal e respaldada pelo princípio do direito 

coletivo e da manutenção do bem público, de modo que em nome dessa ordem, do interesse 

comum e geral da União, os portugueses teriam que se submeter às determinações e as leis do 

país. Aquele parecer representava o posicionamento do Estado sobre o tema da nacionalização 

                                                           
335 O desejo de retorno possuía uma ligação direta com a ambição de adquirir fortuna rapidamente. A saída do 

emigrante para outro país era entendida por ele como algo temporário, até conseguir enriquecer e conseguir 

voltar para seu país de origem com outro status, o que geralmente não acontecia por causa da falta de benefícios, 

bem como pela degradação do seu estatuto social, pois o português deixara de pertencer a uma camada 

privilegiada da sociedade colonial, para ser hostilizado no período republicano por representar um passado 

opressor. O desejo de retorno ao país de origem, associado à noção de enriquecimento rápido, se convertia num 

mito, o qual possuía raízes no passado colonial. PEREIRA, Miriam Halpern. A política portuguesa de emigração 

1850-1930. Bauru: EDUSC, 2002. 
336 Ver mais em DARCY, James. A Nacionalização da Pesca. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. 1921, p. 11. 
337 DARCY, James. A Nacionalização da Pesca. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. 1921, p. 13 
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da pesca, ou seja, todo o documento rebatia as críticas de como “alguns” entendiam e 

interpretavam a questão da nacionalização da pesca, como inconstitucional.  

O consultor afirmava que esse grupo estava apegado ao princípio que assegurava a 

igualdade entre brasileiros e estrangeiros que constava no artigo 72 da Constituição de 1891, 

que tratava da igualdade de direitos. Darcy afirmava que a igualdade de direitos citada na 

Constituição não era absoluta, que antes de qualquer interesse e direito individual, como à 

liberdade, à segurança e à propriedade, havia o interesse fundamental da soberania nacional.  

Outro argumento usado por Darcy para provar a legalidade da lei de nacionalização da 

pesca tinha sido o da necessidade de se organizarem meios que assegurassem a defesa nacional 

na fronteira marítima. Aquela fronteira, declarava o consultor, era “a mais accessivel, a todos, 

demanda cuidados e precauções que nunca serão exagerados”.338 Os pescadores eram os 

detentores dos segredos da navegação, pois, pensava ele, eram “afeitos a vida no mar, 

diretamente conhecedores, por um contato quotidiano, dos menores detalhes da costa, em 

embarcações e no uso de aparelhos”, que poderiam ser aproveitados em casos de guerra, como 

“um poderoso elemento na defeza”, contar somente com os Dreadnoughts e os 

Superdreadnoughts era perigoso, pois, eram passíveis dos ataques submarinos.  

Nesse sentido, Darcy concluíra que era legitimo ao Estado proibir aos estrangeiros a 

atividade da pesca, pois ela reservaria os “segredos” aos pescadores nacionais. Em outras 

palavras, defender a existência e a conservação da nação era um princípio fundamental, de 

modo que o Estado era soberano para intervir diretamente, se necessário, na ordem do direito 

individual, tanto de estrangeiros quanto de nacionais.339 O Consultor se alinhava com a 

interpretação de João Barbalho, advogado e político, sobre a atuação do Estado no que dizia 

respeito ao estrangeiro perante a necessidade da defesa nacional. De acordo com linha de 

raciocínio de João Barbalho, os fins justificavam os meios. Nesse sentido, o parecer sobre a 

nacionalização da pesca era uma maneira do Estado certificar e impor o seu poder, sua soberania 

dentro do território nacional, compreendendo tanto as fronteiras terrestres quanto à marítima. 

 A lei de nacionalização da pesca tinha seus opositores. Um deles era o jornal fundado 

pelo cronista João do Rio, que via na medida de naturalização dos pescadores portugueses um 

ataque direto àquele grupo. João do Rio, em vários de seus textos, acusou o presidente Epitácio 

Pessoa de ceder às pressões “histéricas da jacobinada”.340 Esse jornal, assim como outros, 

                                                           
338 Idem, p. 23 
339 Idem, p. 27 
340O jornal de João do Rio era um elo de ligação entre Brasil e Portugal, de modo que grande parte das 

publicações refletiam os interesses de seu proprietário em aproximar as duas nações. Não era por acaso que 
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revelava aspectos que estavam inerentes à sociedade do Rio de Janeiro naquele momento. O 

“caso dos poveiros” contribuiu para o acirramento dos ânimos e dos debates sobre a questão da 

presença estrangeira no país, especificamente a portuguesa. O A Pátria era uma voz ativa nesse 

processo, com críticas ao presidente Epitácio Pessoa e acusações de que seu governo possuía 

um partidarismo configurado por um nacionalismo exaltado de tendência “jacobina”. 

Estavam entre aqueles que consideravam a medida da nacionalização dos pescadores – 

o processo de naturalização dos portugueses – ilegal e anticonstitucional, alguns políticos, 

juristas e jornalistas, que acreditavam que a aplicação dela violaria os direitos tanto de 

brasileiros quanto de estrangeiros. Dos que consideravam a medida ilegal estavam: Rui 

Barbosa, João Mendes, Pedro Lessa, Clovis Bevilacqua, Rodrigo Octavio, Solidonio Leite, Sá 

Vianna, Aureliano Leal, Castro Rabello e Theodoro Magalhães.341 

Rodrigo Octávio de Langaard Menezes (1893-1967), jurista e magistrado brasileiro, 

especialista em direito internacional, foi também Consultor Geral da República no período de 

1911 a 1929, bem como subsecretário de Estado das Relações Exteriores, no período de 1920 

a 1921, e tinha sido encarrado de elaborar também um relatório do ponto de vista jurídico, sobre 

a questão da nacionalização da pesca. Não temos acesso ao relatório na íntegra, mas uma 

matéria publicada pelo periódico A Patria, em 1920, afirmava que tal relatório estava na época 

sob a guarda do Ministério da Marinha.  

O jornal reproduziu um pequeno trecho daquele documento que atestava e sintetizava a 

ideia defendida por Rodrigo Octávio sobre a nacionalização da pesca: “tudo quando se tem feito 

até aqui com relação á nacionalisação da pesca no Brasil é anti-constitucional, illegal, e 

dolorosamente injusto”. 342 A condição jurídica do estrangeiro foi motivo de preocupação de 

Rodrigo Octávio, pois desde a Carta de Abertura dos Portos, de 1808, a primeira legislação 

propriamente brasileira, a tendência liberal do direito brasileiro tinha favorecido o estrangeiro 

seguindo a lógica de equiparação ao nacional, pelo menos até as primeiras décadas do século 

XX.  

De acordo com o historiador Luiz Viana Filho, uma atitude de desconfiança e de defesa 

em face do estrangeiro foi se acentuando naquele momento, principalmente com o final da 

Grande Guerra, que modificou juridicamente a situação do estrangeiro no país, sujeitando-o a 

                                                           
havia uma seção reservada no A Patria, intitulada “Secção Portuguesa”, exclusivamente para tratar dos assuntos 

relacionados à Portugal. O CASO dos poveiros. A Patria, Rio de Janeiro, 24 nov. 1920, p.1. 
341 O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 3 dez. 1920, p.1. 
342 O CASO dos poveiros. A Patria, Rio de Janeiro, 11 nov. 1920, p.1. 
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muitas restrições.343 Em 1909, Rodrigo Octávio afirmava que os estrangeiros deveriam se 

conformar com a legislação do país, levando em consideração as normas do direito público 

adotadas por todas as nações. 344 

 Luiz Viana Filho destaca que após a proclamação da Independência, a situação jurídica 

dos estrangeiros não mudaria tão radicalmente. A Constituição de 1824 não estabelecia 

qualquer distinção entre nacionais e os estrangeiros ou “alienígenas”, expressão usada pelo 

historiador para identificar o estrangeiro, ou seja, aquele que vinha de fora. A Constituição de 

1824 era interpretada de diferentes maneiras, as quais, nem sempre favoreciam os estrangeiros. 

Alguns atos restritivos, posteriores à Constituição, limitaram a ação daqueles que vinham para 

o Brasil como a medida que restringia os estrangeiros a assumirem cargos de diretores de 

escolas sem autorização do Governo, bem como não poderiam ter participação nas embarcações 

brasileiras, privilegiadas na navegação de cabotagem, e não poderiam permanecer no Brasil 

sem passaporte.345 

 Com a instauração da República, uma nova Constituição foi elaborada em 1891. No 

artigo 72 da Constituição estava determinado a garantia da “inviolabilidade dos direitos 

concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade” tanto a brasileiros quanto a 

estrangeiros residentes no país, bem como o § 2, que estabelecia que “todos eram iguais perante 

a lei”.346 Esse princípio de igualdade, entre brasileiros e estrangeiros, gerou bastante discussão 

entre juristas e magistrados. O próprio Rui Barbosa, também citado na matéria publicada no A 

Pátria, acreditava ser aquele inciso constitucional um “obstáculo a expulsão dos estrangeiros”. 

Entretanto, Rui Barbosa defendia a não deportação dos estrangeiros, mesmo reconhecendo os 

inconvenientes desse direito e requeresse sua revogação.347 Rodrigo Octávio também era 

partidário da ideia de que uma lei era necessária para regulamentar a possibilidade de expulsão 

dos estrangeiros.  

Somente em 1921, com a aprovação da lei nº. 4247, uma primeira orientação definitiva 

sobre a situação jurídica dos estrangeiros no país havia sido estabelecida com relação a sua 

                                                           
343 VIANA FILHO, Luiz. Os direitos dos Estrangeiros no Brasil: histórico e situação presente. Tese para 

concurso de professor catedrático da cadeira de Direito Privado Internacional. Faculdade de Direito da Bahia: 

Bahia, 1938. p.13.  
344 VIANA FILHO, p. 13 apud OCTAVIO, Rodrigo. Direito do Estrangeiro. p. 133. 
345 Idem, p. 14 apud p. 135. 
346 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm > acesso em 02/07/2018. 
347 VIANA FILHO, Luiz. Os direitos dos Estrangeiros no Brasil: histórico e situação presente. Tese para 

concurso de professor catedrático da cadeira de Direito Privado Internacional. Faculdade de Direito da Bahia: 

Bahia, 1938. p.24. 
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expulsão, bem como as restrições para a entrada de estrangeiros em território nacional.348 O 

estrangeiro poderia ser expulso do país, em síntese, se representassem algum  perigo à ordem 

pública ou à segurança nacional. A partir da Reforma na Constituição de 1926, durante o 

governo de Arthur Bernardes, foi que a diferença entre nacionais e estrangeiros ficou mais 

evidente.  

Arthur Bernardes, em sua mensagem presidencial ao Congresso Nacional, havia 

destacado que a igualdade de direitos entre nacionais e estrangeiros não poderia ser tão absoluta 

quanto determinava o artigo 72 da Constituição de 1891. Com a Reforma na Constituição, a 

emenda constitucional 33 do artigo 72 foi aprovada, o que permitia ao “Poder Executivo 

expulsar do território nacional os súditos estrangeiros perigosos a ordem pública ou nocivos 

aos interesses da Republica”.349 Somente com a Constituição de 1934 que a questão sobre à 

competência legislativa da União, de expulsar ou não estrangeiros, se firmaria e que, segundo 

o Viana Filho, evidenciava o clima de desconfiança perante o estrangeiro naquele momento. 

 Era um período conturbado pelas greves, pelo movimento operário e pela ameaça do 

movimento anarquista, que tinha chegado ao Brasil influenciado pelas ideias do Russo Miguel 

Bakunin, que pregava a liberdade individual e o combate aos governos, as Igrejas, aos partidos 

políticos e ao conceito de propriedade. Era um momento no qual o governo estava bastante 

preocupado com a manutenção da ordem e via nos estrangeiros um perigo iminente, pois as 

ideias do movimento anarquista eram trazidas da Europa e difundidas pelos imigrantes recém-

chegados – italianos, espanhóis e portugueses – entre aqueles trabalhadores insatisfeitos, uma 

grande maioria descendente de estrangeiros, com as condições de trabalho nas fábricas.350 

O nome do Rodrigo Octávio ao ser citado na matéria, como contrário a nacionalização 

da pesca e a expulsão dos poveiros, pode causar um certo estranhamento se levarmos em 

consideração a postura anterior do jurista com relação aos estrangeiros. Ele era partidário da 

expulsão dos estrangeiros, desde que fosse por motivos que verdadeiramente representassem 

perigo à segurança nacional, como estabelecia a lei nº. 4247, de 6 de janeiro de 1921. Ele 

também era alinhado com a noção do pan-americanismo, cujo lema era “América para os 

americanos”.351  

                                                           
348 Ficava restrita a entrada de aleijados, cegos, mutilados, loucos, portadores de moléstias incuráveis ou 

contagiosas graves, prostitutas, etc. Idem, p. 31 
349BRASIL. Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc%20de%203.9.26.htm> 

acesso em 02/07/2018.  
350 DULLES, John W. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil, 1900-1935. Tradução de César Parreiras Horta. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.   
351 O pan-americanismo tinha como precursor a figura do diplomata Alexandre de Gusmão, bem como também 

era inspirador de uma política de aproximação entre a Argentina e o Uruguai. Entretanto, o historiador Jaime 
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É provável que, de fato, Rodrigo Octávio fosse contrário à medida de nacionalização da 

pesca, como foi apresentado na matéria do jornal, mas, talvez, por que ele acreditasse que a lei 

estivesse ferindo os direitos dos estrangeiros. A razão disso era que até Reforma da 

Constituição, de 1926, bem como a Constituição de 1934, nenhuma lei tratava exclusivamente 

dessa questão: da igualdade ou não dos estrangeiros aos nacionais. 

O “caso dos poveiros” revela ainda o apreço de Rodrigo Octávio à constituição. A 

naturalização foi o motivo aparente que levou muitos portugueses, que exerciam a prática da 

pesca, a deixarem o Brasil para serem repatriados ao seu país de origem. Rodrigo Octávio era 

alinhado com a noção de que os requisitos para a concessão da naturalização deveriam ser mais 

rigorosos, diferente da falta de formalidade existente no início da República, baseada no 

liberalismo, considerado por ele “funesto”, pois permitia que muitos governadores 

concedessem a naturalização a quantos pedissem, assim como o episódio da naturalização tácita 

promovida no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, momento em que todos os estrangeiros 

que estivessem no país e não declarassem seu desejo de continuar como sua nacionalidade de 

origem, seriam naturalizados automaticamente.352 

 Rodrigo Octávio entendia que os pescadores portugueses não poderiam ser obrigados 

a se naturalizar brasileiros, haja vista que a grande maioria residia no país a mais de cinco anos, 

eram casados ou tinham filhos brasileiros. Colocar a não aceitação deles ao processo de 

naturalização como motivo para “expulsão” pode ter sido encarado pelo jurista como uma 

injustiça, pois não representavam um perigo à ordem pública, motivo principal que 

caracterizaria a expulsão imediata do estrangeiro, de acordo com a lei nº. 4247 de 1921. 

O A Patria, durante os anos de 1920, publicou muitos artigos e notas criticando os 

meetigns – insultos e confusões – contra os portugueses, que foram protagonizados por grupos 

ideologicamente alinhados com os ideais “jacobinos”.353  O cronista João do Rio comentou 

sobre a “expulsão” dos pescadores portugueses e dos ataques de grupos jacobinos aos lusitanos. 

Para João do Rio esses grupos sucumbiram “à sugestão hysterica de um bando de gritadores”, 

                                                           
Cortesão discordava da maneira como Rodrigo Octávio interpretava o posicionamento de Alexandre de Gusmão. 

Para Cortesão, Alexandre de Gusmão era identificado não a partir de um alinhamento automático com os 

Estados Unidos, o pan-americanismo, mas sim com uma corrente histórica que favorecia a noção de 

inevitabilidade do separatismo do brasileiro, ele moldaria o corpo do Brasil intencionalmente, utilizados dos 

recursos de que dispunha, ou seja, da sua condição influente de diplomata, para proporcionar o “Brasil para os 

brasileiros”. PEIXOTO, Renato Amado. Moldando o corpo do Brasil: Jaime Cortesão, Rodrigo Octávio, a 

representação de Gusmão e o metajogo na região do Prata. hist. historiogr. Ouro Preto. n. 22. Dezembro. 2016, p. 

59-78. 
352 VIANA FILHO, Luiz. Os direitos dos Estrangeiros no Brasil: histórico e situação presente. Tese para 

concurso de professor catedrático da cadeira de Direito Privado Internacional. Faculdade de Direito da Bahia: 

Bahia, 1938. p. 182 
353 O MEETING de hontem. A Patria, Rio de Janeiro, 14 nov. 1920, p.1. 
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pois apoiavam a ideia de que a pátria precisava ser defendida a todo custo.  A defesa da pátria, 

ironizava João do Rio, seria alcançada por meio da naturalização de mil e duzentos portugueses, 

pois era uma campanha estritamente “contra portugueses”.354 

João do Rio aproveitou o momento de tensão para mandar uma mensagem ao deputado 

Arnolfo Azevedo, autor de um projeto cujo princípio era a naturalização dos estrangeiros. O 

projeto do deputado, na opinião do cronista, era “integralmente contrário à Magna Carta”, além 

de inúmeras dificuldades para se nacionalizar um estrangeiro. João do Rio afirmou que havia 

lido algumas determinações do projeto com “pasmo e risos” ao mesmo tempo. Uma delas 

determinava que o estrangeiro “provará que não manifestou intenção de conservar a sua 

nacionalidade”.355 João do Rio tinha feito um questionamento ao deputado Arnolfo Azevedo, 

perguntando-o como um estrangeiro seria capaz de cumprir aquela determinação. 

 Ironicamente, para demonstrar seu ponto de vista, de que o projeto de naturalização dos 

estrangeiros era uma ação inconsequente do governo, o cronista assim descreveu a situação 

como ele imaginava: “um homem nasce na coreia, vem para o Brasil, onde passa 10 anos como 

coreano, certo de que é coreano, e no cabo desse tempo tem que provar que não manifestou a 

intenção de se conservar coreano até o dia em que quis ser brasileiro?”. O cronista afirmou ao 

deputado que o projeto dele era, “em essência”, o “vento de xenofobia ignorante” do governo 

de Epitácio Pessoa e fazia parte, nas palavras de João do Rio, da “caça aos estrangeiros”, cuja 

primeira parte era a nacionalização e a segunda, o projeto do deputado. 

 João do Rio continuou seu “bilhete” dirigido a Arnolfo Azevedo com outro exemplo, 

dessa vez com relação ao “caso dos poveiros”. O cronista tinha feito um pedido ao deputado 

para que ele levasse em consideração o exemplo de “um poveiro, matriculado na Capitania, 

tendo todo o direito de pescar até fevereiro”, até o surgimento da lei da nacionalização da pesca, 

ela sendo “ilegal, arbitrária, executada pela violência”, que impunha a naturalização ao 

pescador, do caso contrário não poderia mais pescar.  

Os poveiros, declarava João do Rio, “foram embora em massa”. A lei de nacionalização 

da pesca e o projeto do deputado não passava de uma “trama hypocrita para forçar o trabalhador 

a não ter realmente outra saída”, afirmava Villar. A partir das matérias e notas sobre a lei da 

nacionalização da pesca e o “caso dos poveiros” publicadas quase que diariamente no ano de 

1920, o A Patria deixava claro seu posicionamento combativo as ações do governo de Epitácio 

Pessoa, as quais ele acusava de “jacobinista”. 

                                                           
354 O CASO dos poveiros. A Patria, Rio de Janeiro, 11 nov. 1920, p.1. 
355 BILHETE. A Patria. Rio de Janeiro. 14 nov. 1920, p. 2. 
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No dia 27 de dezembro de 1920, o jornal A Patria publicou a fala do senador Irineu 

Machado ao Congresso, que iniciou a sessão deixando claro seu posicionamento contrário à 

medida de nacionalização da pesca. Para ele, os pescadores portugueses, matriculados nas 

Capitanias dos Portos, poderiam continuar exercendo a atividade da pesca.356 O senador 

afirmou que estava convencido “de que nenhum português desses que trabalhavam como 

pescadores poderia ser um perigo para a defesa nacional”, pois igual a eles existiam entre os 

pilotos da marinha Mercante muitos estrangeiros e completou afirmando que 

  
Quanto a esses pescadores, elles estiveram entre nós no exercicio da sua 

profissão, conhecedores que são das nossas costas, tanto pódem ser um perigo 

pescando nellas, como  já não pescando mais. Muito ao contrario, afastados 

do nosso sólo, morando fóra daqui, a elles é que se poderia recorrer, com maior 

facilidade, como conhecedores das nossas costas, fóra do nosso território, do 

que morando nelle, creando família entre nós, compartilhando dos nossos 

esforços e dos benefícios, das asperezas e das vantagens da nossa vida. 

  

Em seguida, o senador realizou uma série de questionamentos sobre a atuação de 

estrangeiros na marinha mercante como, por exemplo, se não havia estrangeiros entre os 

práticos ou se eram mais perigosos os pescadores estrangeiros que fazem pequenas excursões, 

se afastando pouco do litoral do que “os marinheiros estrangeiros que fazem cabotagem, que 

percorrem as nossas longas costas? (...) eu os vi, tantos e tantos, pilotos e práticos, viajando 

para o Norte! Não há tantos estrangeiros nacionalizados que são pilotos e práticos, comandantes 

ou maquinistas?”. Irineu havia se posicionado da seguinte maneira: “Eu não sou do que temem 

os portugueses; eu não sou do número dos que os odeiam; muito ao contrário, eu os amo, eu os 

quero, como sangue do meu sangue e raça da minha raça”. 

Irineu Machado declarou ainda que na Constituição do Brasil não existia nenhuma 

disposição que obrigasse a nacionalização da pesca. Em seu apoio Lopes Gonçalves 

complementaria declarando que “o que se nacionaliza é o indivíduo e não a profissão. Esse é o 

princípio” e que o princípio presente na Constituição era o da “plena liberdade do comércio e 

indústria” e que a pesca, por ser uma profissão liberal, não estava sujeita à nacionalização. 

Machado finalizou sua fala declarando que se o governo tivesse usado meios conciliatórios, ter-

se-ia evitado “a partida de muitos de nossos irmãos, que são filhos desses poveiros, desses 

pescadores”.357  

                                                           
356 Na época, circulava entre os grupos dirigentes a noção de que os pescadores portugueses representavam um 

perigo à nação, pois poderiam ser convertidos em espiões que passariam a apoiar os inimigos numa situação de 

guerra. O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 27 dez. 1920, p.1. 
357 O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 27 dez. 1920, p.1. 
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Irineu Machado havia proposto, no mesmo período, duas emendas que beneficiariam os 

pescadores portugueses. Uma delas modificaria a lei de nacionalização da pesca no que se 

referia à participação dos estrangeiros (um terço) nos barcos de pesca. A outra proposta seria a 

de que os pescadores que já se encontravam matriculados nas capitanias desde 1919 teriam 

direito de pescar, independente da lei de naturalização.358 Nos anais do Congresso de 1921, na 

seção intitulada “pesca”, o assunto da nacionalização da pesca tinha sido entendido como uma 

questão legal e favorável as ações das autoridades brasileiras, tendo como base o parecer do 

Consultor Geral da República, James Darcy.359   

Os portugueses não foram alvos isolados das “perseguições” empreendidas por Villar e 

pela missão do cruzador José Bonifácio. No dia 28 de novembro de 1920 uma matéria, sob o 

título “A liberdade dos pescadores cerceada”, publicada pelo A Patria, tratava da reclamação 

de alguns pescadores brasileiros no que se referia a associação deles nas colônias de pescadores, 

bem como a venda do peixe nas feiras livres. Os pescadores afirmaram que queriam vender seu 

peixe livremente e que não tinham intenção de se integrarem a nenhuma colônia de pescadores. 

O resultado disso foi a apreensão de duas canoas – “Ribeira” e “Alice” – por ordem do 

comandante Villar.  

Como forma de criticar a nacionalização da pesca, a matéria resumia da seguinte 

maneira a ação do governo de Epitácio Pessoa: “aos poveiros querem naturalização a muque; 

aos brasileiros querem obediência absoluta”. Isso porque os pescadores, para continuarem 

praticando o exercício da pesca, tinham que ser obrigatoriamente inscritos na colônia de 

pescadores mais próxima e vender o peixe direto para as feiras livres no Rio de Janeiro.360  

João do Rio compreendia que as feiras livres faziam parte daquilo que ele havia 

chamado de “Campanha da Pesca”. Na opinião dele, as feiras livres eram o “filme em tela” do 

“graduado nacionalista sr. Epitácio Pessoa”, um ato de boa-fé ao público que não poderia ser 

contestado, afirmava ironicamente o jornalista, e que tal atitude só merecia aplausos. As feiras 

eram uma violência, na opinião de João do Rio, praticada contra os pescadores, um abuso de 

autoridade, pois retiravam deles o direito de vender o peixe livremente, eles eram obrigados a 

destinar todo o pescado, sob coação policial e da Superintendência de Abastecimento que 

“tomavam o peixe” vindos por terra ou mar, para serem revendidos nas feiras mais baratos.  

                                                           
358 O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 28 dez. 1920, p.4. 
359 BRASIL. Congresso Nacional. Annes do Senado Federal. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1921, p. 141-

142 
360 A LIBERDADE dos pescadores cerceada. A Patria, Rio de Janeiro, 28 nov. 1920, p.2. 
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 Outra atitude, interpretada por João do Rio como abusiva e violenta, foi a apreensão do 

pescado que vinha na Barca de Paquetá. Nas palavras do jornalista, “mal havia atracado, e um 

oficial do ‘José Bonifácio’ penetrou a bordo e procedeu á apreensão de todo o pescado”. 

Tiveram protestos contra a atitude do oficial, mas que não adiantou muito. Nesse clima de 

tensão, o empregado da firma Francisco Franco & C., sediada na Praça 10 Mercado, que havia 

reservado para si nove corvinas, mas que foram “violentamente atiradas para dentro do 

caminhão e levado para a Feira”.361 As feiras livres foram organizadas e controladas pelo 

Serviço da Pesca e seriam os locais destinados para a venda do peixe a preços mais baixos. 

Todavia, o peixe que era vendido mais barato nas feiras, declarava o cronista, eram aqueles 

apreendidos pelas autoridades.362 

Em outros eventos também podemos observar indícios de resistências dos pescadores 

ao projeto do governo. Olavo de Oliveira Costa, antigo pescador da praia da Ribeira, na Ilha do 

Governador, afirmou a João do Rio que não pretendia se matricular em colônia alguma e que 

estava “satisfeito com o sistema antigo, porque é ali que obtém credito para comprar as suas 

redes e barcos, o que não acontece com a Confederação, que de nada lhe valerá em caso de 

necessidade”. Os pescadores Plácido Marins (o patrão de pesca), Nestor Barbosa, Martinho 

Garcia, João Américo dos Santos e Eduardo Chagas, também teriam protestado contra as 

determinações do projeto que objetivava a organização da pesca. Esses pescadores disseram a 

João do Rio que estavam “satisfeitos com os negócios que têm feito com a banca” e que se 

fossem obrigados a se alistarem a qualquer Confederação, reagiriam.  

Os pescadores de Guaratiba, Rio de Janeiro, também protestaram contra as medidas das 

Confederações e colônias de pescadores, pois recusaram “a entregar o peixe por elles pescado, 

quer á Confederação, quer as colonias, quer ás feiras”. Outro fato que sugere a imposição 

violenta das determinações sobre a venda do peixe no Rio de Janeiro foi o caso do pescador 

Manoel Moreira Bittencourt, matriculado na capitania do porto do Rio de Janeiro, que levou ao 

juiz da 2º vara federal, dr. Octavio Kelly, um protesto contra uma atitude arbitraria por parte do 

imediato do José Bonifácio, oficial Armando Pina, que exigia a entrega de todo o peixe 

existente na sua canoa, e intimando-o para se inscrever como sócio da Confederação Brasileira 

dos Pescadores”.363 

 Em uma carta, assinada por “um Pescador Brasileiro”, podemos também identificar a 

insatisfação dos pescadores cariocas com as ações praticadas pela missão do José Bonifácio. A 

                                                           
361 O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 3 dez. 1920, p.1. 
362 O CASO da pesca. A Patria, Rio de Janeiro, 18 dez. 1920, p.1. 
363 Idem, p.1. 
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carta foi enviada ao redator do A Patria e o seu conteúdo tratava da “liberdade dos pescadores” 

com relação às feiras. O “Pescador Brasileiro” afirmava que “os pescadores eram obrigados a 

mandar peixes para as feiras livres, forçados assim a não cumprirem os seus deveres com os 

banqueiros”. Isso pode ser entendido como uma forma de controle da parte do Estado, a retirada 

do intermediário do jogo comercial, o banqueiro (dono de banca nas feiras), e passar a ser ele 

próprio o intermediário.  

Aqueles que deveriam proteger os pescadores, que também eram os organizadores das 

feiras livres, que “de livres nada tinham”, se transformavam em negociantes que compravam e 

vendiam o peixe ao público, mas de forma ilícita. O Pescador Brasileiro descreveu a seguinte 

situação para demonstrar como eram realizadas as negociatas nas feiras livres: “se o pescador 

remete suas marés de peixes aos seus comissários (banqueiros) eles não recebem, porque na 

ponte as barcas tomam as marés e mandam para a Praça da Bandeira; se o pescador vem 

acompanhando o peixe, é intimando a levá-lo naquela praça”. 364 Nesse sentido, os 

organizadores das feiras livres pretendiam eliminar os intermediários na venda do peixe, mas 

apenas criaram outros, como os negociantes Tolentino e “Bilé & C., donos do mercado da Praça 

da Bandeira”. Esses pesavam o peixe e faziam as contas como achavam melhor e deduziam sua 

“comissão, que variava de 15 a 20 %, e o resto davam aos pescadores. Era “essa a liberdade dos 

pescadores”, se questionava o Pescador Brasileiro sobre as feiras livres.  

 Portanto, podemos perceber que, de fato, a atividade da pesca gerou intensas discussões 

ao longo da primeira metade do século XX, tanto na imprensa quanto no parlamento. Por um 

lado, o Estado almejava a nacionalização da pesca, pois havia demasiadas preocupações não 

apenas no que dizia respeito à defesa do território nacional, mas também do ponto de vista 

econômico, ou seja, da indústria da pesca. Do outro lado, estava a oposição, autoridades 

políticas e intelectuais, que, de uma maneira ou de outra, colocavam no centro das discussões 

preocupações de cunho social. Eles tentavam demonstrar que as ações governamentais em prol 

da nacionalização da pesca eram prejudicais à liberdade dos pescadores e que não passavam de 

interesses pessoais e políticos. 

Após passar um tempo na cidade do Rio de Janeiro, o comandante Frederico Villar e a 

comissão do cruzador José Bonifácio rumaram em direção ao extremo sul do país, chegando a 

São Paulo, no porto de Santos, no dia 24 de junho de 1921.365 O comandante continuaria o seu 

trabalho de fiscalizar a pesca e de fundar colônias de pescadores ao longo do litoral. Ele chegou 

ao extremo sul do país por volta do mês de novembro de 1921, e retornou, igualmente 

                                                           
364 COM A PARTIDA DOS POVEIROS. A Patria, Rio de Janeiro, 21 dez. 1920, p.4. 
365 CRUZADOR auxiliar “José Bonifácio”. Correio Paulistano. São Paulo. 25 de junho de 1921, p. 5. 
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pontuando outros locais dos estados sulinos, ao Rio de Janeiro no dia 13 de março de 1922.366 

O cruzador partiria mais uma vez em viagem pelo litoral, mas nessa Frederico Villar não iria. 

Quem assumiu o posto de comandante do cruzador foi o oficial Armando Pina, primeiro 

imediato da missão. Essa outra viagem seria de caráter de fiscalização. 

  

                                                           
366 O “JOSÉ BONIFACIO” chegou hontem. O Imparcial, Rio de Janeiro, 14 de março de 1922, p. 3. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao analisar as políticas do Estado brasileiro voltadas para a pesca, nas três primeiras 

décadas do século XX, pudemos identificar os momentos em que a atividade da pesca chamou 

mais atenção e os interesse das autoridades políticas. A pesca era uma atividade, como 

pensavam, detentora de grandes possibilidades econômicas, ou seja, de gerar renda ao Estado, 

bem como fonte de alimento e como recurso militar para o país – colocando o pescador na 

condição de reserva naval da Armada. Vimos que essas autoridades políticas, com apoio de 

oficiais da Marinha, empreenderam discussões, aprovaram leis e criaram projetos com o 

objetivo de regulamentar aquela atividade.  

Uma regulamentação para a atividade da pesca foi pensada, oficialmente, somente em 

1903, quando uma comissão foi escolhida pelo contra-almirante Júlio Cesar de Noronha, na 

época ministro da Marinha, para elaborar um “Projeto de Regulamentação da Pesca”. Tal 

projeto pretendia organizar a atividade, assim como fiscalizá-la, instrumentalizá-la e converter 

os pescadores de simples trabalhadores do mar para uma força capaz de auxiliar a Marinha de 

Guerra na defesa do território nacional. Entretanto, como pudemos perceber, esse projeto ficou 

por muito tempo parado nas mesas dos deputados em constante “análise”.  

Somente alguns anos mais tarde, em 1911, que o tema volta com mais força. Nesse ano, 

o capitão tenente Frederico Villar apresentou ao ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, um 

plano para a organização das pescarias que pretendia, entre outros objetivos, promover uma 

divisão do território nacional em zonas de pesca e a formação de colônias de pescadores. Villar 

foi um grande incentivador das indústrias da pesca no Brasil, ele estimulou o governo brasileiro 

a procurar maneiras de como investir e desenvolver esse tipo no país.  

Frederico Villar realizou viagens à Europa, entre os anos de 1909 e 1911, com a intenção 

de estudar sobre a pesca nos países daquele continente. Os resultados dos seus estudos, dentre 

eles o “plano de organização” da pesca, foram aproveitados posteriormente pelas autoridades 

navais, que incorporaram muitas das suas propostas aos seus projetos, como Estevam Adelino 

Martins, chefe do Estado-Maior da Armada em 1918, que articulou uma proposta que previa a 

criação de uma seção administrativa que serviria, exclusivamente, para cuidar dos assuntos da 

pesca, que fincariam sob a gerência do Estado. O projeto da missão do José Bonifácio, cujo 

programa foi traçado pelo vice-almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira em 1918, também 

recebeu influência das propostas de Frederico Villar. 

Entretanto, até 1918, certos agentes de Estado reclamavam que a pesca era abandonada 

pelos poderes públicos e que a atividade estava numa situação precária, apesar de algumas 
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concessões dadas pelo Estado aos pequenos empresários com o objetivo de incentivar a 

iniciativa particular a explorar a pesca no Atol das Rocas e no Arquipélago de Abrolhos.  

Mesmo com os projetos, as leis e os discursos voltados para o desenvolvimento da atividade, a 

impressão era de que ainda faltava uma ação mais efetiva por parte do Estado. 

 A missão do cruzador José Bonifácio, nesse sentido, representava o esforço máximo 

do poder central, até aquele momento, no que se referia à organização da atividade pesqueira 

no país. Foi a partir dela que o governo de Epitácio Pessoa decidiu transferir a pasta da pesca 

para a administração da Marinha, em 1920. A missão era encarregada de realizar análises 

científicas na costa e nas águas brasileiras, o que permitia ao Estado adquirir um maior 

conhecimento da costa; promover o “saneamento do litoral”, ou seja, dirigir nas comunidades 

de pescadores os princípios do higienismo, com o objetivo de “regenerar”, física e moralmente, 

os habitantes do litoral, vistos pelas autoridades políticas como indivíduos doentes e miseráveis, 

para que eles fossem integrados à “civilização”, à nação; e fundar colônias de pescadores, nas 

quais foram construídas escolas primárias, cujo principal objetivo, além da alfabetização, era 

incutir nos pescadores valores morais e cívicos, como o de amor à pátria e a disposição de 

defendê-la quando necessário. 

Consideramos nesse trabalho a fala oficial sobre esse evento específico, aquelas que 

foram enunciadas por autoridades políticas e oficiais da Marinha. Analisamos seus discursos 

sobre a pesca e sobre o pescador, ou seja, ajustamos o nosso foco de análise sobre o Estado, as 

políticas voltadas para pesca, e não sobre a figura do pescador. Entretanto, isso não quer dizer 

que a voz do Estado, representada por meio de seus agentes como Frederico Villar, seja a fala 

e o pensamento do pescador. Os pescadores ocupam lugares sociais, culturais e políticos 

diferentes, por isso interpretam a realidade de maneira diversa.  

Os pescadores foram insistentemente colocados numa posição de passividade, de seres 

alheios a realidade nacional, de indivíduos explorados, doentes e miseráveis. Esse era o discurso 

usado para fundamentar as ações e as políticas de intervenção do Estado na atividade da pesca 

e na realidade dos pescadores. A missão, portanto, foi arquitetada para ser uma grande obra 

patriótica, conforme a visão dos seus articuladores, uma medida de transformação social que 

levaria aos recantos e curvas do litoral brasileiro o “progresso” e a “civilização”. Entretanto, 

percebemos que o progresso cobra seu preço àqueles que não querem acompanhá-lo. A leitura 

das fontes, principalmente de jornais do período, que por vezes revelam outros aspectos da 

realidade, diferente da versão oficial, nos possibilitaram perceber alguns indícios de resistência 

ao projeto que o Estado procurou imprimir com a missão do cruzador José Bonifácio. 
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Vimos que em alguns locais, como o Pará e o Rio de Janeiro, grupos de pescadores não 

quiseram se integrar às colônias ou cumprir as determinações dos regulamentos quanto ao uso 

de determinados instrumentos. A atitude desses pescadores, nacionais ou estrangeiros, acabou 

gerando atitudes repressivas e violentas por parte dos encarregados da missão do José 

Bonifácio. Redes de pesca foram queimadas, peixes e embarcações foram apreendidos, 

pescadores foram perseguidos, como no “caso os poveiros”, em nome da nacionalização da 

pesca.  

Os pescadores portugueses (poveiros) não aceitaram a decisão do governo que os 

obrigava a se naturalizarem brasileiros para continuarem exercendo a profissão de pescador, e, 

devido a essa resistência, foram obrigados a se repatriarem. Essa política, que alterava os diretos 

dos estrangeiros no país, gerou intensos conflitos e debates entre as autoridades políticas e 

intelectuais, ou seja, entre aqueles favoráveis e aqueles contrários a lei de nacionalização da 

pesca. Queremos deixar claro que partimos de alguns indícios que apontam para o caráter 

violento da missão.  

Essa dissertação não está fechada em suas conclusões. Ela abre caminho para se pensar 

e investigar a atuação do Estado sobre a pesca nos anos de 1920, um período bastante 

conturbado pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, por causa dos movimentos operários, das 

greves, do movimento anarquista, etc. Foi um momento no qual a sociedade brasileira viveu 

um tempo de profundas transformações. O ano de 1922, em particular, deu início a uma série 

de eventos que modificaram o panorama político e cultural do país, como a Semana de Arte 

Moderna, a criação do Partido Comunista, o movimento tenentista, a criação do Centro Dom 

Vital e a comemoração do centenário da Independência. A ampliação de setores urbanos como 

a classe média e a classe trabalhadora, e os novos interesses das elites econômicas, estimulariam 

as alterações no quadro político vigente, ou seja, colocaria em questão as bases do sistema 

oligárquico.367 O que pretendemos aqui foi indicar alguns caminhos possíveis, alguns sujeitos, 

fatos, alguns fios soltos nessa trama, que possam ajudar as futuras pesquisas sobre o tema a 

irem mais fundo e mais longe. 

Há muita documentação a ser investigada. Exemplo disso são os “diários de quarto” do 

cruzador José Bonifácio, que se encontram microfilmados no Arquivo da Marinha, na cidade 

do Rio de Janeiro. Fizemos uma análise exploratória desses diários, já no final dessa pesquisa. 

Por ser um documento bastante volumoso, que demandaria muito tempo e técnica em sua 

                                                           
367 FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A crise dos anos 1920 e a Revolução de 1930. 

In: FERREIRA, Jorge (org.). O Brasil republicano: o tempo de liberalismo excludente. 4º ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 2010, p. 389-390. 
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análise e análise, ele não foi incorporado ao trabalho. Esses “diários de quarto” são aqueles em 

que os oficiais relatavam o cotidiano do navio, ou seja, eram registrados nesses diários dados 

técnicos, condições do tempo, do mar, do próprio navio, quantidade de suprimentos, etc. No 

pouco que analisamos, em períodos específicos, percebemos que não se falavam em pescadores. 

Aqueles que eram o grande objeto de interesse da missão do José Bonifácio estavam ausentes 

dos registros diários da tripulação. Isso, no mínimo, nos faz refletir sobre o cotidiano desses 

homens, pescadores e marinheiros. 

Em nenhum momento, até onde conseguimos ler, a palavra pescador foi citada. Pela 

tipologia do documento, um diário técnico, é presumível que não fosse ideal ter ali outro tipo 

de informações. Entretanto, quando lemos outros documentos, relatórios oficiais, artigos de 

revista e jornais do período, percebemos que havia uma forte presença de pescadores no 

cotidiano do navio. Será mesmo que não caberia uma menção sequer aos pescadores que iam a 

bordo do José Bonifácio atrás de “curas para suas doenças”, como afirmava Villar? Mas isso é 

assunto para outras pesquisas. 

Essa dissertação partiu do contato com uma obra A missão do cruzador José Bonifácio, 

escrita pelo oficial comandante da missão, o capitão de mar e guerra Frederico Villar, em 1945. 

O oficial organizou o seu livro de uma maneira que, aos olhos menos interessados e apressados, 

faz com que a campanha do cruzador José Bonifácio pareça, toda ela, bem-sucedida e 

desprovida de problemas, embora ele mesmo destaque algumas situações, como o “caso dos 

poveiros”, e um desentendimento com o cronista João do Rio, mas sempre em tom favorável à 

missão. Isso já justificaria nossa escolha por não usar o libro como fonte única sobre o evento, 

mas outros fatores contribuíram para tal. 

 Se levarmos em consideração as influências da conjuntura política do governo de 

Getúlio Vargas com o Estado Novo, com a criação das leis trabalhistas, das lutas pelos direitos 

sociais, da conjuntura do período pós-Segunda Guerra Mundial, é provável que a própria 

concepção do que havia sido aquela viagem tivesse mudado quando Villar teve a ideia que 

escrever esse livro. A obra pode ter sido usada como mais um recurso da propaganda ideológica 

do governo Vargas. Isso fica ainda mais evidente quando Villar afirmou, em outra obra, Brasil: 

potência naval, publicada em 1938, que a pesca era um “grande problema nacional” de caráter 

político, econômico e social, e que somente o Estado Novo havia realizado “a grande obra 

nacionalista” – uma alusão à missão – de organizar os serviços da pesca, de nacionalizar os 

pescadores, de criar Escolas Profissionais de Pesca e de aproveitar industrialmente os produtos 

aquáticos, fornecendo toda a atenção do governo aos “Trabalhadores do Mar”, por meio de 
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melhores condições de saúde e do aperfeiçoamento técnico.368 O comandante fez essa 

afirmação quando discutia, junto com o vice-almirante Augusto Carlos de Souza e Silva, sobre 

o Brasil enquanto potência naval. 

 O livro de 1938 parece se dedicar à tarefa de propagandear as ideias do Estado Novista: 

de manutenção da ordem e de defesa da unidade nacional. O Estado Novo, afirmavam os 

autores, era o Brasil organizado, “invencível, próspero, rico e feliz”.369 A afirmação de Villar 

revela um traço característico do governo de Getúlio Vargas: um governo pautado na 

centralidade do poder e no controle do mercado de trabalho pelo Estado. Vargas ascende ao 

poder liderando o movimento revolucionário de 1930 e permanece nele por 15 anos seguidos.  

No período que vai de 1930 a 1945, Vargas ocupou o cargo político mais alto do país 

como chefe do Governo Provisório, como presidente constitucional eleito indiretamente, de 

1934 a 1937, como ditador do denominado Estado Novo, de 1937 a 1945. Getúlio Vargas deixa 

o poder durante quatro anos e retorna através do voto popular em 1951.370 De acordo com 

Ângela de Castro Gomes, Vargas usava da força repressiva e da propaganda ideológica para 

legitimar seu projeto de poder. Todavia, isso não seria suficiente para garantir o sucesso do 

Estado Novo. A grande carta na manga de Vargas seria sua ligação com a classe trabalhadora. 

Era por meio da defesa do Estado Novo como representante de uma democracia social e pela 

valorização do trabalho que o projeto de Vargas havia se legitimado.   

Berenice Abreu realiza uma importante análise sobre as relações entre o Estado e os 

trabalhadores nesse período, que se abre no ano de 1930 até 1945. Os trabalhadores que a autora 

utilizou como objeto de sua investigação foram quatro jangadeiros do Ceará – Jacaré, Jerônimo, 

Manuel Preto e Tata – que realizaram algumas viagens, os chamados “raids”, nos anos de 1941 

e 1942, em direção à cidade do Rio de Janeiro. O objetivo dos pescadores nessas viagens, nos 

conta Berenice, era de reivindicar seus direitos diretamente com o presidente Getúlio Vargas. 

A autora trabalhou com três hipóteses. A primeira, que os jangadeiros aproveitaram o momento 

político de abertura do Governo Vargas para tornarem públicas suas reivindicações. A segunda 

hipótese era de que as duas viagens realizadas pelos jangadeiros significaram um exercício de 

cidadania. Por fim, a terceira era que o filme de Orson Welles, “É tudo Verdade”, contribuiu 
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para a composição do projeto dos próprios pescadores, bem como para uma mudança na 

imagem dos jangadeiros, de heróis nacionais para tolos ou aproveitadores.371 

Nos períodos anteriores ao Estado Novo, os trabalhadores aparecem nas pesquisas 

historiográficas como sujeitos dispostos a tomarem iniciativa, com ideias, crenças e estratégias 

de atuação nas suas organizações políticas, mas parece que com a ascensão de Vargas ao poder 

tudo isso mudaria. Jorge Ferreira, na sua apresentação ao trabalho de Berenice, destaca que 

ainda se encontra textos nos quais os trabalhadores são destituídos de capacidade de refletir 

sobre sua realidade social, de traçar estratégias e de tomar decisões diante da dominação estatal. 

Berenice, no entanto, vai contra esse tipo de análise. Ela defende que os jangadeiros assumiram 

um posicionamento não passivo e reivindicaram seus direitos após analisarem e refletirem sua 

realidade social e constatarem as injustiças que estavam sofrendo. Nesse sentido, Berenice 

afirma que não se podem considerar os jangadeiros como sujeitos manipulados pelo poder 

Estatal no período do Estado Novo. 

Essa pesquisa revela que o Estado demonstrou interesse pela atividade da pesca e 

consequentemente pelo pescador desde o século XIX, embora tenha sido nos anos de 1920, 

com a missão do José Bonifácio, que uma ação mais efetiva por parte do governo tinha sido 

articulada. A missão foi parte de um conjunto de ações que reunia no seu projeto os princípios 

que os grupos dominantes acreditavam serem aqueles que guiariam a nação por um caminho de 

progresso e civilização. Ela também serviu como uma ação de controle social, que tinha como 

alvo principal a classe dos pescadores, que apesar dos esforços da Marinha e das autoridades 

políticas em controlar o cotidiano deles, ou seja, o seu trabalho e as relações sociais, muitos 

pescadores resistiram.  

Percebemos que a resistência desse grupo se deu de maneira particular, por vezes tímida, 

através de movimentos sociais localizados. Em alguns casos ele contaram com o apoio outros 

grupos, como a imprensa local, que ajudavam nas suas causas e reinvindicações. Assim, quando 

aqueles pescadores articularam e realizaram uma viagem reivindicatória à cidade do Rio de 

Janeiro, a fim de conversar diretamente com o presidente da República, nos anos 1940, eles já 

possuíam algum tipo de experiência de dominação por parte do Estado. Como afirma Berenice 

Abreu, aqueles pescadores refletiram sobre sua realidade para tecer estratégias de resistência e 

garantir seus direitos. 

Debruçamo-nos sobre o mundo dos pescadores a partir da leitura do livro do 

comandante Villar, mas isso não quer dizer que nosso trabalho foca nessa figura particular. 
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Nosso interesse foi o de identificar, analisar e compreender como o Estado foi se interessando 

pela pesca e que tipo de ações e políticas foram promovidas nesse sentido durante as três 

primeiras décadas do século XX, especificamente o evento conhecido como a missão do 

cruzador José Bonifácio (1919-1923).  

É importante ressaltar que a obra de Villar foi publicada no ano de 1945, período que os 

quatro jangadeiros analisados por Berenice Abreu realizaram os raids. Mais um aspecto que 

reforça que o livro do comandante Villar pode ter sido usado como recurso da propaganda 

ideológica do governo Vargas. Outro indício que aponta que o livro de Villar servia como um 

instrumento de propaganda do Estado Novista é a citação que abre o livro. Villar fez uso de um 

trecho de um dos discursos de Getúlio Vargas, no qual ele associava o discurso de Vargas aos 

objetivos da missão do cruzador José Bonifácio, que ocorrera vinte anos antes! Vale a pena 

transcrever o trecho do discurso para ter uma ideia mais clara da maneira como Villar articulava 

suas ideias:  

 
O homem brasileiro, dotado de inteligência viva e plástica, perfeitamente 

aclimado, transformar-se-á no agente dinâmico do nosso progresso quando lhe 

sejam prodigalizados os benefícios da civilização, sem os quais não poderá 

adquirir do domínio total do meio físico, vasto e rico, que lhe cumpre explorar 

e defender. Precisamos povoar, trabalhar, educar, construir, formar riqueza, 

desenvolver a cultura, fortalecer a consciência nacional.372 

 

Devido a essa diferença temporal entre o episódio e a publicação do livro, e ao fato de 

o texto constituir, provavelmente, um instrumento político da ideologia do Estado Novo, 

decidimos não utilizar as memórias de Villar, escritas em 1945, como fonte principal para nossa 

pesquisa sobre esse processo.  

Procurei demonstrar com este trabalho que houve resistência por parte dos pescadores 

às medidas do Estado, às suas políticas e aos seus projetos, antes do raid dos jangadeiros 

cearenses, em 1940. Entretanto, diferente de Berenice Abreu, não analisamos o pescador em si, 

sua cultura, seu cotidiano ou seus pensamentos, nós analisamos suas reações às medidas do 

Estado que visavam impor uma nova ordem no seu mundo. Além de analisar as políticas 

voltadas para a pesca, e a figura do pescador como alvo dessas políticas, aproveitamos o espaço 

dessa conclusão para questionar como os fatos sobre a missão do cruzador José Bonifácio foram 

contados pelo comandante Villar no seu livro de memórias. Levamos em consideração a noção 

de memória de Lucien Febvre, ou seja, de que é fundamental que o historiador não se deixe 
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aniquilar por uma “acumulação desumana de fatos herdados”, sem questionar ou criticar a 

ordem preestabelecida, que se pretende coerente e inteligível, mas que somente da conta de uma 

parte do real.  

Analisar as memórias de Frederico Villar, escritas naquele livro de 1945, fica como um 

caminho aberto para uma futura pesquisa minha ou de qualquer outro pesquisador que deseje 

se aventurar por esse mar ainda misterioso. O meu desejo é que esse trabalho possa ajudar de 

alguma maneira os futuros pesquisadores, bem como possa ser debatido e criticado para que a 

produção do conhecimento siga sempre aquecida. 
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