
 

 
 

 

A Expansão inglesa e o livro impresso: A transformação do piloto 

Nuno da Silva em autor 
 

 

Bianca Dorothéa Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

Interdisciplinar de Pós-Graduação  em Linguística 

Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Linguística Aplicada na área de concentração: 

Discurso e Transculturalidade. 

                                                                          

Orientadora: Profª Doutora Luciana Villas Bôas 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                              Rio de Janeiro 

Junho 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Batista, Bianca Dorothéa 

B333e                   A expansão inglesa e o livro impresso: a transformação do 

piloto Nuno da Silva em autor / Bianca Dorothéa Batista. -  Rio 

de Janeiro: UFRJ, 2014.        

                             114 f. ; 30 cm.  

 

                             Orientadora: Luciana Villas Bôas. 

                             Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada, 2014 

                             Bibliografia: f. 105-114. 

 

    1. Nuno da Silva – Crítica e interpretação. 2. Expansão 

inglesa. 3. Livro impresso. 4. Autoria. I. Boas, Luciana Villas. 

II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. 

III. Título.                                          

                                                                                                                                                                              

                          

CDD 418 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Agradeço à minha família pelo carinho e compreensão. 

 

Ao meu amigo e marido Marcello Gomes Gonçalves pelo amor e carinho ao longo desta labuta 

intelectual. 

 

À professora Luciana Villas Bôas pela atenção e paciência com que me orientou durante a 

iniciação científica e mestrado. 

 

À CAPES pelo apoio financeiro oferecido durante a Pós-graduação, que me permitiu dedicação 

integral à pesquisa. 

 

Aos meus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BATISTA, Bianca Dorothéa. A expansão inglesa e o livro impresso: A transformação do piloto 

Nuno da Silva em autor. Dissertação de Mestrado, Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação 

em Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de  

Janeiro, 2014. 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

  O objetivo deste estudo é analisar a história de publicação da narrativa do piloto 

português Nuno da Silva assim como as estratégias de apropriação de narrativas ibéricas pelos 

editores e impressores ingleses. A tradução e publicação das narrativas dos pilotos portugueses e 

espanhóis nos livros impressos foi uma forma de romper a soberania dos reis ibéricos sobre as 

terras do Novo Mundo e promover a presença inglesa no Novo Mundo. Por conclusão, sugerimos 

que o livro impresso desafiou o monopólio das Coroas ibéricas e transformou os súditos ibéricos 

em autores de narrativas de viagem. 

 

Palavras- chave: Nuno da Silva, expansão inglesa, livro impresso, autoria. 
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ABSTRACT 

 

 

 

        This study’s aim is to analyze the history of the publication of the deposition of the 

Portuguese pilot Nuno da Silva as well as the strategies of appropriation of Iberians’ narratives by 

the English editors and printers.The translation and publication of Portuguese and Spanish pilots 

narratives in printed book was a way to break the Iberian kings sovereignty over the lands of the 

New World and to promote the English presence in the New World. As a conclusion, we suggest 

that the printed book challenged the Iberian monarchies monopoly and transformed the Iberian 

subjects into authors of  travel narratives. 
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1- Introdução 

 

 Esta pesquisa pretende analisar a relevância da narrativa piloto do português Nuno da Silva para 

o projeto editorial do clérigo-editor Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques 

and Discoveries of the English Nation (15891, 1598-1600) e a contribuição das narrativas ibéricas para 

as aspirações coloniais e comerciais inglesas nas Américas. Nesta coletânea, a presença significativa de 

um vasto material ibérico composto por relatos, diários de bordo, cartas, documentos, itinerários, 

mapas e roteiros revela o papel central desempenhado por Hakluyt como incentivador do 

expansionismo marítimo inglês 

 A dependência editorial inglesa dos “sujeitos, textos e discursos espanhóis e portugueses” 

(VOIGT, 2009, p.263) tem início na articulação do reino inglês no cenário das grandes navegações. 

Henry VII concedeu carta de patente a Caboto e seus filhos para realizarem expedições marítimas em 

todos os mares com o intuito de descobrir reinos, ilhas e províncias nas mais diversas partes do globo e 

autorização para colonizarem as terras recém-descobertas. Esta ambição expansionista não foi 

amadurecida pelo seu filho, Henry VIII, que concedeu apenas uma carta de patente para uma viagem à 

Ásia e financiou três viagens lideradas por John Hawkins2. Em virtude do  desinteresse real, os pilotos 

ingleses mal conheciam as rotas para a Irlanda e Escócia, regiões vizinhas à Inglaterra, “Most of 

navigators at this time be (for want of trade and practice that way) either utterly ignorant  or  meanly 

skilfull in the true flate of the Seas, Shoulds, and Islands lying between the north part of Irland and of 

                                         
1 Vale lembrar que o título da primeira edição (1589) é “The principal navigations, voyages and discoveries of the English 

Nation” e que na segunda edição (1598) houve a inclusão da palavra “traffique” no título.  
2HAKLUYT, Richard.“To the Right Honorable Sir Francis Walsingham Knight, Principall Secretary to her Magesty 

Chancellor of the Dutchie of Lanchester and one of her Magesty honorable Privie Councell”. The Principal Navigations, 

Voyages and Traffiques of the English Nation. London: 1589. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field%28NUMBER+@

od1%28rbdk+d027%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014.  

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
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Scotland”3.  O escasso conhecimento empírico inglês limitava as viagens inglesas pelo mediterrâneo e 

praticamente impossibilitava sua realização para além dos pilares de Hércules em virtude da viagem ser 

a principal forma de aquisição de conhecimento, “ many shall pass through and knowledge shall be 

increase” (BACON,1857 apud VOIGT, 2009:2). 

   Diferentemente dos ingleses, os reis ibéricos engajaram-se em políticas expansionistas e, 

consequentemente, no patrocínio e concessão de cartas de patente para viagens exploratórias e 

civilizatórias. Na dedicatória da segunda edição da coletânea, The Principal Navigations (1598), 

Hakluyt aponta o quanto o apoio real foi determinante para o sucesso expansionista espanhol ao 

enumerar as medidas adotadas pelo rei Carlos V para aprimorar o conhecimento dos pilotos nativos:  

instauração de palestras sobre a arte da navegação na Casa de Contratação e publicação de livros sobre 

a ciência náutica, matemática e cartográfica4.  

  Assim como o livro contribuiu para a educação dos pilotos espanhóis, este artefato também 

poderia produzir o mesmo efeito na Inglaterra. O livro impresso viabilizaria a transmissão dos segredos 

ibéricos aos ingleses e consequentemente, a ampliação dos conhecimentos sobre regiões do Novo 

Mundo, até então desconhecida pelos ingleses: “their  long hidden secretes are now at length espied, 

whereby they went about to delude the world, I conceive great hope that the time approcheth  and now 

is, that we of England may share and part stakes (if we will ourselves) both with the Spaniard and the 

Portugall, in part of America and other regions, as yet undiscovered” ( HAKLUYT, 1850 [1582], p.14) 

   A promoção dos segredos ibéricos nas coletâneas de viagem inglesas tornou o livro impresso 

                                         
3HAKLUYT, Richard. “A preface to the reader as touching the principal voyages and discoveries in this first part”. In:The 

Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English Nation.  Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=17&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014. 
4 HAKLUYT, Richard.“The Epistle dedicatorie to the right honorable my singular good Lord, Charles Howard, Earl 

Notingham, Baron of Essingham, Knight of the noble order of the Garter, Lord high Admirall of England, Irland and Wales, 

& one of her Magesty most honourable privie Consell”. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English 

nation. Londres: 1600. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field%

28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 25/03/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=17&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=17&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=17&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
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um espaço textual marcado por disputas político-expansionistas e ideológicas. A imprensa desarticulou 

o direito de posse das Coroas ibéricas sobre as narrativas dos seus súditos,  desafiou a soberania ibérica 

sobre o Novo Mundo e construiu novos valores socio-culturais ao “segredos” ibéricos. Como afirma 

Villas Bôas, o livro impresso tornou este artefato um “ 'palco' de disputas entre atores europeus pela 

posse do Novo Mundo” (VILLAS BÔAS, 2012: 734). 

  Esse palco de disputa contava com a participação de atores do cenário impresso: editores, 

tradutores e impressores. Os editores compilavam e hierarquizam as narrativas ibéricas, os tradutores 

traduziam os textos para o inglês e os impressores viabilizavam a materialização do texto no suporte 

impresso. Também havia a contribuição de atores atuantes no cenário da expansão marítima, os piratas. 

Segundo o dicionário Aurélio (2009: 1568), piratas são “bandidos que cruzam os mares só com o fito 

de roubarem” e “indivíduos que não respeitam os direitos de autoria ou de reprodução”.  A prática de 

pirataria envolve infrações referentes à violação de propriedade material de outrem no âmbito 

marítimo, e intelectual no âmbito da jurisprudência. A disputa pela posse de terras e riquezas do Novo 

Mundo no cenário marítimo envolvia o saque de bens, manuscritos e principalmente, a captura de 

sujeitos que viabilizassem o acesso direto às informações sobre rotas marítimas e dinâmica econômica 

das colônias ibéricas.  

   Segundo Kris Lane (1998: 33), a atuação dos 'piratas elizabetanos' pode ser dividida em três 

períodos, a saber: contrabando de escravos (1558-1568), pirataria (1568-1585) e corso (1585-1603). 

Contudo, os estudos de Claire Jowitt (2010) e John Parry (1984) demonstram a inter-relação entre 

pirataria e corso na Inglaterra, em virtude da coexistência de financiamento real para expedições de 

corso, e das leis internas que proibiam e puniam práticas de pirataria, Offences at sea act (1536) e  

Proclamation against the maintenance of pirates (1569). Jowitt e Pary analisam a relação entre as 

práticas de pirataria e corso inglês pautados em algumas narrativas ibéricas presente na coletânea de 

viagem de Hakluyt. Uma das narrativas elencada pelos pesquisadores acerca desta temática é a 
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narrativa do piloto português Nuno da Silva.  

    A narrativa de Nuno da Silva é um caso emblemático da pirataria marítima e editorial visto que  

tanto o corsário quanto o editor inglês se apropriaram dos conhecimentos de um súdito ibérico em favor 

das suas ambições expansionistas. Essa nova forma de pirataria, a editorial, aponta para a 

coparticipação dos editores na violação dos direitos jurídicos das coroas ibéricas sobre o discurso dos 

seus súditos em favor da violação de posse sobre as colônias ultramarinas. 

    A história de publicação da narrativa exemplifica o quanto os ibéricos foram determinantes para 

os ingleses, tanto no mar quanto no livro impresso, isto é, indicam a interação entre pirataria marítima e 

editorial. Graças à captura de Nuno da Silva, Francis Drake conseguiu atravessar o Estreito de 

Magalhães e percorrer grande parte da costa da Nova Espanha, e foi mediante a incorporação do 

discurso deste cativo na coletânea impressa que Hakluyt pôde historicizar a expedição inglesa pelo 

Novo Mundo. 

   O relato do piloto português5 chegou às mãos do editor por meio da atuação dos mediadores do 

texto: vice-rei, tradutores e impressores. Sem a mediação dos atores do cenário editorial, Hakluyt 

jamais teria tido em mãos este texto. Os diferentes suportes materiais do texto (oral, manuscrito e 

impresso) e traduções (espanhol, holandês e inglês) também desencadearam novas atribuições ao piloto 

português e ao seu relato. Roger Chartier (2002: 256) afirma que um texto não é o mesmo quando 

muda sua inscrição, isto é, na ordem do discurso, as diferentes formas atribuídas à leitura de um texto 

evocam seus regimes de verdade e sua representação material em uma dada sociedade. A partir deste 

conceito, entendemos que a materialidade do texto está carregada de significações textuais e 

                                         
5 HAKLUYT, Richard. The relation of a Voyage made by a Pilot called Nuno da Silva for the Vice-roy of new Spaine, the 

20 of  May, in the yere of our Lord 1579  in the citie of Mexico, from whence it was sent to the Vice-roy of the Portugall-

Indies: wherein is set downe the course and actions passed in the Voyage of Sir Francis Drake that tooke the aforesaid  Nuno 

da Silva at S. Iago one of the Islands of Cabo Verde, and caried him along with him through the Streights of Magellan, to 

the Haven of Guatulco in new Spaine, where he let him goe againe. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of 

the English nation. Londres: 1600. Disponível em : http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=761&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%

28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 1/06/2014. 

http://maps.yahoo.com/maps_result?name=&csz=%2C+
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=761&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=761&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=761&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0
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representações dos diferentes agentes que atuaram sobre o texto. A materialidade do texto não envolve 

apenas a forma como um texto é dado a ler, mas os valores históricos e sociais do período o qual o 

texto foi escrito, traduzido e publicado. Em virtude disso, defendemos a assertiva de Chartier (1996: 

127) de que não existe texto fora do suporte que o permite ser lido. Para Donald McKenzie (1999:29), 

novos leitores constroem novos textos e os novos significados constroem novas formas. Os editores, 

tradutores e impressores atribuíram novas significações ao texto de Nuno da Silva, e com isso, o 

público alvo teve acesso a uma narrativa mediada por uma série de atores do cenário editorial e não ao 

texto na sua forma primeira - o registro manuscrito de um depoimento oral. Os editores, tradutores e 

impressores, portanto, foram os “intermediários entre o autor e leitor” (CHARTIER, 2002: 37). Nesse 

sentido, esta dissertação pretende contribuir para a compreensão desta intermediação e como ela 

conferiu uma nova materialidade e significação ao texto. 

  Considerando que as transformações das formas e dos dispositivos de um texto materialmente 

circulado criam novos públicos e novos usos (CHARTIER, 1998: 22) entendemos que o discurso do 

piloto na forma manuscrita e a sua circulação no Novo Mundo apontava para um súdito, enquanto que 

a incorporação da narrativa no suporte impresso na Europa apontava para um autor de um relato de 

viagem. Considerando esses elementos, investigaremos os mecanismos que possibilitaram a 

transformação do piloto em autor. McKenzie (1999: 23) afirma que o estudo da  forma material do livro 

permite compreender as condições em que os textos foram relidos, reeditados, reimpressos e 

republicados, e por isso, entendemos que o manuscrito atendia aos interesses da Coroas Católicas em 

manterem sigilo sobre as riquezas das suas colônias, enquanto que o impresso atendia aos anseios dos 

editores das nações concorrentes de divulgar as notícias sobre as terras recém-descobertas e  romper o 

monopólio ibérico sobre o Novo Mundo. 

  A partir da  história de publicação do depoimento do piloto português Nuno da Silva, 

investigaremos as estratégias editorias, tipográficas e discursivas utilizadas pelos editores ingleses para 
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conferir autoridade e autenticidade ao relato de Nuno da Silva, a noção de autoria do relato de cativeiro 

e a legitimação da pirataria marítima e editorial como elemento integrante da expansão marítima 

inglesa nas Américas. A captura de Nuno da Silva simbolizava a necessidade das práticas de pirataria 

para o sucesso das empreitadas marítimas. Graças à captura do piloto, Francis Drake conseguiu obter 

informações necessárias para atravessar o Estreito de Magalhães, realizar a sua viagem de circum-

navegação(1577-1580) (NUTTALL,1914:296) e retornar à Inglaterra, com navios repletos de 

mercadorias, especiarias e metais preciosos. Os benefícios oriundos dos materiais textuais de Nuno da 

Silva validavam a relevância das ações de pirataria e, com isso, reformulavam o valor dessas ações, 

construindo verdades acercas dessas práticas, que satisfaziam os anseios dos comerciantes ingleses. Os 

textos roubados de portugueses e espanhois publicados nas coletâneas de viagem de Hakluyt, e 

posteriormente na coletânea de Purchas, eram apresentados como parte do corpus textual útil e digno 

de imitação, “And to be briefe, I have not omitted the commissions, letters, privileges, instructions, 

observations, or any other particulars which might serve both in this age, and with all posteritie, (...) 

and weightie actions to be imitated”6. 

  

 

 

 

 

 

 

                                         
6 HAKLUYT, Richard. “A preface to the Reader as touching the principall voyages and discoveries in this first part”. The 

Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation.Londres: 1600. Disponível em: 

http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=13&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0. Data de acesso 22/04/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=13&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=13&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=13&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
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2-  Fortuna Crítica de Nuno da Silva 

 

 

  As duas grandes coletâneas de viagem inglesa, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques 

and Discoveries of the English Nation (1589, 1598-1600) e Hakluyt Posthumus or Purchas his 

Pilgrimes (1625), são o marco do estudo sobre a participação ativa do livro impresso numa acirrada 

disputa entre as nações pioneiras e concorrentes pela posse dos territórios ultramarinos no século XVI. 

O suporte impresso neste 'palco de conflitos' justifica a apropriação dos mapas, documentos, cartas e 

diários-de-bordo dos súditos da Coroa de Castela em prol da ampliação dos conhecimentos ingleses 

sobre as terras recém-descobertas. 

 Voigt (2009) apresenta a apropriação dos materiais textuais das nações ibéricas como fruto de 

uma lenta e tardia tentativa de expansão marítima que desencadeara uma dependência das “fontes 

estrangeiras visto que as nativas não estavam disponíveis”7. Essa relação de dependência da literatura 

ibérica, à qual Voigt se refere, tem suas raízes na história de expansão inglesa. A ambição expansionista 

inglesa teve início com a carta de patente de Henry VII a Sebastião Caboto concedendo autorizacação a 

ele e seus filhos para realizarem viagens pelos mares do Norte e Sul em nome da Coroa inglesa. A 

retomada desta ambição seria fundamental para converter o atraso inglês frente às nações pioneiras e, 

por esta razão, Richard Hakluyt e Samuel Purchas se empenhavam em compilar todos os documentos 

ibéricos aos quais tinham acesso para demonstrar à Coroa inglesa quanto o patrocínio real espanhol e 

português havia consolidado a soberania dessas nações sobre as terras do novo continente. As 

descobertas ibéricas seriam modelo de inspiração que poderia reavivar a ambição expansionista 

inglesa, reconfigurando, assim, a presença inglesa no palco de conflitos pela posse de terras no Novo 

                                         
7 VOIGT, Lisa.“The rise of experimental authority in the sixteenth and seventeenth century- particularly in a country like 

England, where efforts at maritime exploration and imperial expansion began slowly and belatedly -  necessitates a 

dependence on a “foreign” sources when “native” ones are not available”. An English Harvest of Spanish & Portugal Seede: 

Captives &captures texts in English New World Writing. In: Writing Captivity in the Early Modern Atlantic. Circulations of 

Knowledge and Authority in the Iberian and English Imperial Worlds. Virginia:University of North Carolina Press, 2009, 

p.314. 
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Mundo: “Now rest to be discoveried the said North partes, the which it seemth to me is onely your 

charge and dutie” ( HAKLUYT, 1850, p.29) 

   A compilação de narrativas de viagens em coletâneas impressas em prol de uma “ideologia 

nacional” (HULME e YOUNGS 2002:5) envolve a participação ativa dos editores na articulação da 

presença inglesa no Novo Mundo, o que segundo Sherman (2002: 22) tornou os editores, e não os 

viajantes ou escritores, os principais personagens da escrita de viagem. O pesquisador corrobora sua 

assertiva ao atribuir aos editores a tarefa de transportar a novidade do Novo Mundo para o papel, ou 

melhor, para o livro impresso, em virtude de um novo mercado de leitores ansiosos por conhecer o 

exotismo e a novidade das terras recém-descobertas. Os editores não apenas mediam o contato do leitor 

com o Novo Mundo, mas utilizam tais narrativas para instigar a participação inglesa no cenário das 

grandes navegações, vinculando, desta forma, a compilação de narrativas de viagens às “questões 

políticas” (SHERMAN 2002:20). 

   Ainda segundo Sherman, a coletânea impressa de Hakluyt foi o primeiro livro a projetar as 

narrativas inglesas para primeiro plano. Contudo, se levarmos em consideração o empenho de Hakluyt 

e Purchas em instigar a presença inglesa pelas mais diversas partes do globo, a compilação de 

narrativas de viagens inglesas não seria suficiente para atender a este propósito, visto que as nações 

pioneiras dominavam a arte da navegação à época, e possuíam muito mais experiência nos mares do 

Norte e do Sul que os ingleses. Em virtude disso, a tradução da literatura ibérica era fundamental para 

as ambições expansionistas dos clérigos-editores de instigar a presença inglesa no Novo Mundo, já que 

a tradução iria trazer para “a língua nativa o entusiasmo da conquista” (SHERMAN, 2004:200). Graças 

à tradução de Richard Eden das obras de Sebastian Münster, Universal Cosmography, A Treatyse of the 

newe India with other new founde landes and Islands, as well eastwarde as westwarde, as they are 

knowen and founde in these our dayes (1555),  Peter Martyr , The Decades of the Newe Worlde or West 

India, conteyning the Navigations and Conquestes of the Spanyardes, with particular description of the 
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most ryche and large Landes and Islandes lately found in the West Ocean ,  e de Martin Cortés, Breve 

compendio de la Sphera y de la arte de navigar, Hakluyt e Purchas tiveram acesso à literatura 

estrangeira sobre a ciência náutica e cartográfica. Já a tradução de Phillips e Wolfe, publicada com o 

título John Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye Easte and West Indies (1598) 

permitiu aos clérigos-editores terem acesso aos “segredos ibéricos”. 

 Estes “segredos ibéricos” também chegaram às mãos de Hakluyt e Purchas, por meio da ação 

dos piratas e corsários. Estes se apoderavam  dos metais preciosos, das mercadorias das embarcações e 

dos portos das colônias, assim como das cartas, documentos, mapas cartográficos e diários de bordo 

dos pilotos capturados. Os clérigos-editores, Richard Hakluyt e Samuel Purchas, por sua vez, traduziam 

estes textos e os publicavam nas suas coletâneas de viagens. A extensão da pirataria marítima para o 

âmbito textual fez com que os editores fossem coparticipantes desta prática.  

 O relato de Nuno da Silva permite expor o papel dos piratas e clérigos-editores e a  ambição 

imperialista de expansão comercial e colonial inglesa. O depoimento do piloto-cativo para o vice-rei da 

Nova Espanha, Martin Enriquez, e para o tribunal da Inquisição em 1579 fornecem informações acerca 

da primeira viagem de circum-navegação inglesa, de 1577 a 1580 (NUTTALL, 1914, p.296) e, 

principalmente, sobre a constante captura de pilotos ibéricos ao longo da viagem de Drake para a 

obtenção de informações sobre as rotas marítimas da Nova Espanha e trânsito de embarcações 

carregadas com especiarias, mercadorias e metais preciosos. 

 O depoimento de Nuno da Silva ao vice-rei da Nova Espanha publicado no terceiro volume da 

coletânea de Richard Hakluyt nos convida a analisar a literatura produzida acerca da narrativa deste 

piloto-cativo, da prática de pirataria na era elizabetana, e sua extensão no âmbito editorial. As obras de 

Claire Jowitt (2010), Lisa Voigt (2009), Zelia Nuttall (1914) e Elizabeth Wright (2008) apresentam 

análises relevantes sobre esses temas e, por isso, contribuíram para uma leitura aguçada do depoimento 

do piloto português e, principalmente, para a formulação de novos questionamentos. 
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 Claire Jowitt (2010) utiliza o relato de Nuno da Silva para abordar o conceito de pirataria, do 

ponto de vista político por parte das autoridades ibéricas, e  expansionista por Hakluyt. Jowitt explora 

os embates de poder entre Espanha e Inglaterra a partir dos saques e capturas realizadas por Drake ao 

longo da sua viagem pela Nova Espanha, além da apresentação deste depoimento por Hakluyt na sua 

coletânea de viagem. Jowitt inicia sua argumentação acerca desta temática comparando a diferença do 

título do testemunho de Nuno da Silva em espanhol e em inglês: “Relacion del viage del corsario 

yngles que dio el piloto Nuño da Silva ante su excelencia del virrey de Mexico a 2o de Mayo de 1579”8  

e The relation of a Voyage made by a Pilot called Nuno da Silva for the Vice-roy of new Spaine, the 20. 

of May, in the yere of our Lord 1579 in the citie of Mexico, from whence it was sent to the Vice-roy of 

the Portugall-Indies: wherein is set downe the course and actions passed in the Voyage of Sir Francis 

Drake that tooke the aforesayd Nuno da Silva at S. Iago one of Islands of Cabo Verde, and caried him 

along with him through the Streights of Magellan, to the Haven of Guatulco in new Spaine, where he let 

him goe againe9. Francis Drake é apresentado como “Francisco Draque”, “corsário yngles”, e ladrão do 

mar (rover), enquanto que na tradução em inglês, Drake é denominado Sir. Jowitt defende que a 

utilização dos termos “corsário” e “ladrão do mar” no depoimento não se refere à opinião de Hakluyt 

ou Nuno da Silva, mas das autoridades da Nova Espanha, ou seja, prevaleceu na datação do 

depoimento de Nuno da Silva ao vice-rei do México a visão das autoridades locais quanto às ações de 

corso de Francis Drake. 

 Após libertar o piloto português Nuno da Silva no porto de Guatulco (México), Francis Drake 

seguiu viagem para a costa da Califórnia, Nova Albania e Moluccas, regiões em que estabeleceu uma 

relação amistosa com os indígenas, obtendo, assim, mercadorias locais, pedras e metais preciosos. 

                                         
8 Memoria de la Costa Rica del Mar del norte [ with three other narratives].Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage. Data de acesso: 1/06/2014 
9 HAKLUYT, Richard. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres: 1600. Disponível 

em : http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=761&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%

28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 1/06/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
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Segundo Jowitt (2010: 58), a diferença do comportamento de Drake na Nova Espanha, com saques e 

capturas, e na Nova Albania e Moluccas, com o comércio pacífico, vinculava-se às diferentes 

condições necessárias para os ingleses terem acesso às riquezas das terras do Novo Mundo e 

expandirem seu mercado consumidor. Com os ibéricos era necessárias ações de violência, uma vez que 

se consideravam proprietários do Novo Mundo e se opunham ao estabelecimento de relações 

comerciais desses territórios com outros países europeus. Com os indígenas, as relações pacíficas eram 

vitais, pois eles seriam seus futuros parceiros comerciais, tornando-se consumidores em potencial de 

vestimentas das indústrias têxtis10 - lembremos que os autóctones provavam ódio pelos espanhóis, visto 

que estes desejavam escravizá-los. A pirataria, portanto, legitimava a tentativa inglesa de estabelecer 

comércio com as regiões do Novo Mundo. 

  Lisa Voigt (2009), por sua vez, analisa o depoimento de Nuno da Silva a partir da relevância da 

captura dos pilotos ibéricos para a ampliação dos conhecimentos dos corsários ingleses acerca das rotas 

de especiarias e de lugares nunca antes navegados pelos ingleses. O conhecimento náutico do piloto 

português Nuno da Silva forneceu subsídios para que Francis Drake atravessasse o Estreito de 

Magalhães e prosseguisse viagem pela costa da Nova Espanha. A partir dos depoimentos dos ibéricos 

capturados por Drake as autoridades locais, descobriu-se que Nuno da Silva conversava em inglês com 

Francis Drake e traduzia informações dos mapas para o corsário. A tradução dos seus conhecimentos 

marítimos e cartográficos para Francis Drake, a relação amistosa entre eles e os elogios que Drake fazia 

a Nuno da Silva diante dos outros pilotos-cativos problematizava as relações de rivalidades religiosas, 

católicos versus protestantes, e de hierarquia, capturador versus cativo, o que identificava a dinâmica 

das ações de pirataria como um cenário de disputa pela posse das terras ultramarinas. Apesar da 

rivalidade nacional e religiosa entre Inglaterra, Espanha e Portugal, o conhecimento náutico dos 

                                         
10 Jowitt também defende que  vestimenta simbolizava a anulação da selvageria natural e aceitação da conversão ao 

protestantismo. A  vestimenta também  foi um dos grandes artifícios retóricos utilizados pelos ingleses para promover uma 

reforma espiritual nas terras da América do Norte.  
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ibéricos era fonte de inspiração para os ingleses, fato que justificava a tradução dos livros portugueses e 

espanhóis sobre a arte de navegação. O conhecimento empírico dos navegantes ibéricos, por sua vez, 

era alvo de imitação devido às suas experiências nos mares do Atlântico e do Pacífico, além de sua 

participação ativa na dinâmica comercial dos portos. 

 Os conhecimentos de Nuno da Silva, assim como de outros pilotos-cativos, induziram a prática 

de  “plant the seeds of additional textual production” (VOIGT, 2009: 256). A tradução dos seus textos e 

mapas tornavam seus conhecimentos marítimos e cartográficos acessíveis a outros navegantes ingleses 

e, dessa forma, ampliava  seus  conhecimentos acerca da potencialidade de riquezas minerais e naturais 

do Novo Mundo. Isso estimularia os ingleses a se lançarem em expedições marítimas possibilitando, 

assim, uma ampliação do corpus textual de narrativas de ingleses sobre os mares do Norte e Sul e terras 

recém-descobertas. Os editores ingleses Richard Hakluyt e Samuel Purchas defendiam a prática de 

pirataria marítima e sua extensão ao âmbito textual ao traduzirem relatos, documentos e cartas de 

pilotos e jesuítas espanhóis e portugueses capturados. Voigt denomina a relação entre corsários e 

editores de “travail and travail” (VOIGT, 2009: 266), na qual os corsários são os navegantes que 

retornavam à pátria com experiências sobre o Novo Mundo e, principalmente, com suas mercadorias e 

textos saqueados, e os editores, por sua vez, materializavam essas conquistas ao traduzirem e 

compilarem estes textos nas suas coletâneas de viagens. 

 Zelia Nuttall (1914) analisa o depoimento de Nuno da Silva por outro viés, a produção 

discursiva espanhola sobre Drake e o trânsito de depoimentos e documentos sobre o piloto português 

nas instâncias administrativas e inquisitoriais da América espanhola e Espanha, em especial aquelas 

que se encontram no Arquivo Geral das Índias (Sevilha) e no Arquivo Nacional (Cidade do México). 

As ações de saques realizadas por Drake ao longo da sua viagem de circum-navegação gerou a troca de 

cartas entre as autoridades locais e a metrópole acerca dos prejuízos gerados pelo roubo de mercadorias 

e metais preciosos das embarcações e portos, o envio de expedições à procura de Drake e, finalmente, o 
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interrogatório dos pilotos e tripulantes capturados por Francis Drake. Os depoimentos dos cativos para 

os tribunais locais forneceram informações detalhadas sobre o aparato bélico e textual da frota de 

Drake,  as práticas religiosas protestantes, a forma como o corsário abordava os navios, os portos que 

havia saqueado, pistas sobre futuras ações de pirataria e, principalmente,  a relação amistosa entre o 

capturador Francis Drake e o piloto cativo, Nuno da Silva.  

 Em conjunto com esses depoimentos, Nuttall apresenta documentos inquisitoriais sobre os 

depoimentos de ingleses capturados por espanhóis em terras coloniais e questionados acerca das 

práticas de pirataria realizadas durante suas incursões na América espanhola e, principalmente, das 

ações de Francis Drake nas possessões de Castela. John Oxenham, Thomas Xervel,  John Butler e 

Henry Bulter foram capturados em Vallano (Panamá) e, como não haviam participado dessa empreitada 

marítima de Drake pela costa da Nova Espanha, os ingleses  foram interrogados no tribunal do auto-da-

fé em Lima (1580)  quanto ao apoio da rainha às ações de pirataria de Drake em terras espanholas, às 

viagens de corso realizadas pelos mares do Norte e Sul e, ainda, sobre as pretensões inglesas de 

estabelecer colônias nas Américas. 

 O acesso a esses documentos administrativos e inquisitoriais forneceram informações sobre a 

viagem de Francis Drake e, principalmente, sobre a dinâmica da pirataria no interior dos navios. 

Quando os depoentes  ibéricos  foram questionados sobre o tratamento conferido por Drake a eles ou 

possíveis casos de violência, a maioria dos ex-cativos respondeu que foram bem tratados11 e 

alimentados, e que o corsário e seus homens não os maltratavam fisicamente e nem os obrigavam a 

participar dos cultos protestantes12.  Em alguns momentos, o corsário comentava com os cativos sobre 

a sua passagem pelo Estreito de Magalhães, as embarcações que perdera ao longo da travessia e sobre 

as rotas que pretendia seguir para retornar à Inglaterra. Contudo, a  benevolência do capturador mudava  

                                         
11 NUTTALL, Zelia “Deposition of Nicolas Jorje, Fleming, taken prisioner by Drake on Feb. 5Th, and released on San Juan 

de Anton's ship on March 5 th, 1579”.Ibid. p. 135. 
12 NUTTALL, Zelia. Testimony of De Aguirre, mariner, and Pereyra, a resident of Costa Rica who was taken prisioners by 

Drake off the Islands del cano on March 20, 1579. Ibid, p.199 
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quando um piloto relutava em ajudá-lo, ele ameaçava puní-lo com a forca13. 

 Elizabeth Wright (2008) analisa a relevância do depoimento de Nuno da Silva para a 

historicização da viagem de circum-navegação de Drake e para o debate sobre outros fatores 

envolvidos na dinâmica das navegações, como a circulação de livros estrangeiros e alianças 

estabelecidas com nativos. O piloto português afirmara ao inquisidor que Francis Drake possuía três 

livros de navegação, um em francês, outro em inglês e, ainda, um livro sobre a descoberta do Estreito 

de Magalhães em uma língua que desconhecia14. Além disso, Drake anotava todas as informações que 

obtinha sobre os portos e rotas percorridas e seu parente, John Drake, fazia ilustrações e mapas que 

complementavam seu “livro”. A convivência com os tripulantes ingleses permitiu a Nuno da Silva 

saber que os negros da embarcação de Drake  haviam sido capturados de um navio espanhol próximo a 

Nombre de Dios, local onde Francis Drake e John Hawkins haviam auxiliado os negros fugitivos, 

“cimarrones”15 em troca de informações sobre o território e a dinâmica dos carregamentos de 

mercadorias e metais preciosos. A transgressão das barreiras linguísticas, conhecimento de línguas 

estrangeiras, e culturais, aliança com os “cimarrones”, determinou o sucesso das incursões de Drake na 

Nova Espanha e no Caribe. A “voz do piloto” (WRIGHT, 2008:30) nos documentos inquisitoriais 

maximizava a periculosidade da presença do corsário inglês nas terras da Nova Espanha e apontava 

para a fragilidade das autoridades locais frente a um inimigo que desafiava a soberania ibérica no Novo 

Mundo. As  ações de pirataria de Drake  tornaram o corsário inglês alvo de acusações das autoridades 

espanholas ao mesmo tempo que objeto de admiração dos espanhóis, como demonstra o poema de 

Lope de Vega, La Dragontea (1598), dedicado à Felipe III. 

 A leitura do depoimento de Nuno da Silva e dessas obras contribuiu significativamente para a 

                                         
13 NUTTALL, Zelia.Deposition of Francisco Jacome, clerck, taken prisioner on the last day of Febreuary and released on 

the following day e Deposition of Juan Perez Medina, passeger on Benito Diaz Bravo's ship. Ibid, p. 121 
14 NUTTALL, Zelia. Nuño da Silva. Summary of the confession of the pilot: 23 rd of May, 1579. Summary of the voyage of 

the corsair.Ibid, p.296 
15 Jowitt (2010:54)  utiliza da grafia “cimarrones” para se referir aos negros fugitivos do Panamá enquanto que Kris Lane 

(1998:214)  utiliza a grafia “cimarrón” 
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análise da relevância do relato do piloto-cativo para a dinâmica da pirataria marítima e editorial inglesa. 

Além disso, esses textos provocaram alguns questionamentos sobre a narrativa do piloto. Elizabeth 

Wright afirma que a “voz” de Nuno da Silva nos permite conhecer a dinâmica das navegações, 

enquanto que Claire Jowitt afirma que as adjetivações às atitudes de Drake no relato de Nuno da Silva 

referem-se a uma opinião das autoridades espanholas sobre as ações do corsário inglês. Isso nos leva a 

questionar quem “fala” no texto, quem são os atores envolvidos no processo de datação da narrativa e, 

finalmente, qual é a noção de autoria em um contexto em que Nuno da Silva deixa de ser capitão de 

uma embarcação, passa a depoente diante do vice-rei da Nova Espanha e testemunha da viagem de 

circum-navegação de Francis Drake na coletânea de viagem de Hakluyt. A  apresentação do relato do 

piloto-cativo mudou nas diferentes esferas editoriais em que o documento transitou. A tradução deste 

depoimento também põe em questão os interesses comerciais, ideológicos e políticos envolvidos na 

tradução de relatos de cativeiro e os personagens envolvidos no processo de editoração e impressão 

desses relatos e de outros materiais textuais roubados. 

   Por fim, entendemos que esses questionamentos também dizem respeito à importância do livro 

impresso na Inglaterra, pois essa tecnologia garantiu a circulação de informações sobre as rotas de 

especiarias e riquezas do Novo Mundo e das Índias, além de conferir acessibilidade à experiência dos 

navegantes e cativos do Atlântico e Pacífico. O trânsito de livros impressos sobre ciência náutica e 

relatos de viagem possibilitou a ampliação dos conhecimentos ingleses sobre as terras ultramarinas e a  

descoberta de mares nunca antes navegados através da leitura. Em virtude disso, esse artefato 

contribuiu significativamente para o rompimento do monopólio territorial e informacional dos ibéricos 

sobre as terras ultramarinas, ao mesmo tempo em que, transformou o cativo em testemunha e autor. 
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3- Nuno da Silva, o livro impresso e a presença inglesa no Novo Mundo 

 

 No conjunto de pesquisas dedicadas à presença inglesa no cenário das grandes navegações, a 

narrativa do comandante português Nuno da Silva, publicada originalmente em 1596 em Amsterdam16, 

ocupa um lugar de destaque (JOWITT, 2010; NUTTAL, 1914 e VOIGT, 2009). A história da sua 

publicação é um caso emblemático da pirataria marítima e editorial praticada pelos ingleses: a captura 

de Nuno da Silva por Francis Drake culminaria na transformação do piloto em autor e na publicação do 

seu relato no terceiro volume da coletânea The Principal Navigations (Londres, 1600), editada por 

Richard Hakluyt. A expropriação pelos ingleses de um conhecimento detido por um súdito português 

não é um fato isolado. Talvez o caso mais conhecido seja o do padre jesuíta Fernão Cardim17, autor de 

um dos textos mais importantes do Brasil quinhentista, conhecido como Tratado da terra e gente do 

Brasil. O manuscrito roubado, que se perdeu, foi publicado pela primeira vez em uma tradução para o 

inglês, na coletânea de Samuel Purchas (Londres, 1625). “Em Purchas his Pilgrimes encontram-se o 

“Tratado descritivo do clima e da terra do Brasil” e “Do princípio e origem dos índios do Brasil” de 

Fernão Cardim, textos que seriam publicados em português somente em 1847. Trata-se de “uma 

colheita inglesa de semeadura portuguesa” (“an English harvest of Portugall Seede”) explica o editor 

Samuel Purchas na introdução ao texto que atribui a um “frei” ou “jesuíta [português]” (VILLAS 

BÔAS, 2012: 74). Para Lisa Voigt, a tradução dos manuscritos de Cardim demonstra a dependência dos 

conhecimentos ibéricos pelos ingleses, o que aparece na metáfora da "colheita inglesa de uma 

semeadura portuguesa", usada por Purchas para descrever o seu trabalho editorial: “Although Purchas 

                                         
16 LINSCHOTEN, Jan Huyghen. Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien. Deel 4 en 5. Ed. 

J.C.M. Warnsinck. Martinus Nijhoff :Den Haag,1939, p.293. Disponível em: 

http://www.dbnl.org/tekst/lins001itin05_01/lins001itin05_01_0104.php. Data de acesso: 15/05/2014 
17  Os escritos do jesuíta português Fernão Cardim foram roubados pelo corsário inglês Francis Cook em uma viagem ao 

Brasil em 1601. Purchas atribruiu a autoria dos textos a Manoel Tristão, enfermeiro do colégio da Bahia em virtude do seu 

nome aparecer em receitas medicinais que estavam junto com os escritos do jesuíta Cardim. Conferir em: ZWARTJER, 

Otto;SMITH-STARK, Thomas; MARÍN, Ramón. Missionary Linguistics IV. Philadelphia: John Benjamins, 2009:235. 

http://www.dbnl.org/tekst/lins001itin05_01/lins001itin05_01_0104.php
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refers to his efforts in improving the translation, the text remains a harvest of another's “labours”, the 

“paine” and “industrie” that Hakluyt and Purchas often use to describe their own editorial activities  are 

here attributed to the “Spaniards and the Portugals” (VOIGT, 2009: 270). 

   A história de publicação da narrativa de Fernão Cardim (texto roubado)  e  Nuno da Silva (texto 

traduzido de uma coletânea de viagem) exemplifica a importância do livro impresso na “colheita 

inglesa” dos conhecimentos ibéricos.Os países que procuravam romper o monopólio português 

adotavam políticas propagandísticas e o meio privilegiado para a ampla divulgação das viagens 

ultramarinas era o livro impresso. O uso da imprensa para desafiar a soberania ibérica e promover os 

avanços dos concorrentes transformaria o livro impresso em palco de acirrada disputa entre atores 

europeus pela posse do Novo Mundo (VILLAS BÔAS, 2012: 74) 

 Além de indicar um novo uso da tecnologia da imprensa, a publicação de manuscritos roubados 

e traduzidos evidenciam a centralidade do papel dos impressores, editores e tradutores como 

mediadores do texto. William Shermam afirma que “Some of the greatest names in early modern travel 

writing are neither travellers nor writers but editors”. (SHERMAN, 2002: 12). Para Fuller, o trabalho 

dos editores era tão importante quanto o trabalho dos navegantes - “Hakluyt's work as editor is similar, 

in fact, comparable, to the labor of his travelers” (FULLER, 1995: 154). Para a pesquisadora, o 

trabalho dos navegantes envolvia a escrita da viagem, enquanto que o trabalho dos editores vinculava-

se à tradução e à compilação de narrativas de viagem em coletâneas impressas, afim de promover a 

presença inglesa nas Américas: “the printed texts which were both generated by and helped to 

generated England's entry into American discovery and colonization between 1576 and 1624” 

(FULLER, 1995: 1). 

   Tendo em vista que a história de publicação da narrativa do piloto português pode ser 

considerada um imbróglio, iremos seguir alguns passos para facilitar a compreensão da nossa análise: 

primeiro iremos analisar o itinerário de Nuno da Silva, isto é, a expedição de Francis Drake na Nova 
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Espanha e, em seguida, analisaremos a trajetória do relato: da imprensa holandesa à imprensa inglesa e 

consequentemente, a participação dos editores e impressores na mediação do texto. 
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3.1- O itinerário de Nuno da Silva: da expedição de Francis Drake à Inquisição na Nova Espanha 

  

 O piloto português Nuno da Silva foi capturado por Francis Drake próximo à Ilha de Cabo 

Verde em 19 de janeiro de 1578, quando seguia viagem ao Brasil no navio português Maria 

(NUTTALL, 1914: 296). O conhecimento marítimo do piloto auxiliaria Francis Drake a por em prática 

sua missão de dar uma volta ao mundo18. Ao longo da sua passagem pela Nova Espanha, o corsário 

saqueou embarcações e capturou pilotos. A Coroa espanhola e as autoridades locais adotaram medidas 

administrativas e diplomáticas em resposta às ações de Drake. Os pilotos libertos por Drake nos portos 

saqueados foram intimados a prestar depoimento às autoridades locais acerca das ações do corsário. 

Nuno da Silva, piloto que permaneceu por mais tempo como cativo, de 19 de Janeiro de 1578 a 13 de 

Abril de 1579 (NUTTALL, 1914, p. 296), era acusado de ser cúmplice de Drake. Devido às suspeitas 

levantadas pelas autoridades locais19 e ibéricos capturados, ele foi convocado a prestar esclarecimentos 

às autoridades no porto onde foi liberto, em Guatulco, no México20. Zelia Nuttall, organizadora e 

tradutora de um volume que reúne os documentos produzidos por instituições ibéricas sobre a 

expedição de Drake, publicou o depoimento de Guiseppe Parraces, tripulante de uma das embarcações 

saqueadas: “[Francis Drake] carried with him, a pilot, a man who appeared to be Portuguese. The 

witness understood, beyond a doubt, that he was a Portuguese. The said Captain Francis spoke in his 

praise, saying that he was an excellent pilot. The pilot witness believes that the said pilot led them 

though the Strait to the South Sea”21. Além de ter auxiliado Drake com os seus conhecimentos de 

                                         
18 NUTTAL, Zelia. Depositions of fifteen prisioners taken by Drake off the coasts of South and Central America, between 

February 1st and April 4th, 1579.Ibid, p 134. 
19 NUTTAL, Zelia.Letter from Don Francisco de Zarate to Don Martin Enriquez, viceroy of New Spain, Giving an account 

of what happened to him with Francis Drake in the South Sea” ; “Report from Gaspar de Vargas, chief Alcade of Guatulco 

to the viceroy Martin Enriquez”; “Relating to Francis Drake and to the protective and agressive measures taken against him 

from Peru, Tierrafirme, Costa Rica, Nicaragua and Guatemala. Agreements made between the viceroy and the royal 

audiencia of Peru and the dispositions they made with regard to the corsairs. Ibid, p.204, 239 e 120. 
 20 NUTTAL,Zelia.Depositons of fifteen prisioners taken by Drake off the coasts of south and central America between 

February 1 st and April 4 th, 1579. Ibid.p,133. 
21 NUTTALL,Zelia.Deposition of Guisepe de Parraces, passenger taken prisioner by Drake on March 20 th. Ibid, 1914, 187 
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piloto, da Silva era acusado de participação em cultos protestantes, “(...) we have entertained some 

suspicions that Nuño da Silva, a Portuguese who came with the said Corsair and is being held by us 

here, used to take part in the ceremonies performed by the said Corsair”22. Devido à gravidade das 

acusações contra o piloto português, ele foi obrigado a prestar depoimento a uma série de autoridades:  

primeiro ao alcaide de Guatulco23 e, posteriormente, ao vice-rei da Nova Espanha.  O dono de uma das 

embarcações saqueadas, dom Luis Velasco afirmou que: “It was not of slight importance that the 

Portuguese pilot, a great mariner, whom the Corsair seized at Cape Verde and brought thence by the 

Strait to the port of Guatulco in this New Spain where he landed him, should have been brought into 

the presence of the Viceroy more quickly”24, confirmando que fosse vital o depoimento de Nuno da 

Silva para a autoridade real. 

    O levantamento bibliográfico da pesquisadora Nuttall (1914) apresenta um conjunto enorme 

de manuscritos que circularam por diversas instâncias inquisitoriais e administrativas de diferentes 

colônias. O depoimento de Nuno da Silva ao alcaide de Guatulco foi enviado ao vice-rei da Nova 

Espanha para a averiguação de possíveis contradições. Em seguida, esses dois depoimentos foram 

enviados ao vice-rei do Peru, para que ele pudesse coletar mais informações acerca dos saques 

ocorridos nos seus territórios: “the Chief Alcade of Guatulco took the deposition of the pilot who also 

gave him the relation that I am sending Your Lordship in which he gives detailed account of all occured 

during  [Drake] voyage  reached Guatulco. Your Lordship will see whether he tells the truth about all 

that occured in your country”25  

    A circulação do depoimento de Nuno da Silva fazia parte de um sistema de controle por parte 

                                         
22 NUTTALL,Zelia Letter from the inquisitors of Mexico to the Archbishop of Guatemala requesting him to obtain the 

testimony of any person who had been taken prisioners by Drake, as an investigation was pending against Nuno da Silva. 

Ibid, p.374. 
23 NUTTALL,Zelia Relation by a Portuguese who was left in Guatulco by the Englishman (sent by Gaspar de Vargas to the 

Viceroy and by the latter to the Viceroy of Peru) Ibid, p. 245 
24 NUTTALL,Zelia Letter from Don Luis de Velasco to hi Majesty concerning the entrance of the corsair into the South Sea 

abd of the robberies and iniquities he committed. Ibid, p. 237 
25 NUTTALL, Zelia. Letter from Viceroy Martin Enriquez to the Viceroy of Peru. Ibid, p. 242. 
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das autoridades coloniais e religiosas. Em 20 de Maio de 1579, Nuno da Silva foi convocado pelo 

Tribunal da Inquisição do México para prestar depoimento sobre sua participação em cultos 

protestantes. Os inquisidores do México pedem ao arcebispo da Guatemala que interrogue todos 

aqueles que foram capturados por Drake: 

We have been informed that it is possible that in your country there may be some of the persons 

who were taken prisoners in the South Sea by Francis Drake, English corsair, and then released. 

If you should find any of these, it would be very important to examine any the list of contained 

in the them, employing the list of questions contained in the instructions that you have for the 

taking  of testimonies. He should be asked, in particular, whether, having been taken prisioner , 

at sea, by any Lutheran Corsair. (NUTTAL, 1914: 374) 
 

   O pedido dos inquisidores do México ao arcebispo da Guatemala visava à coleta do máximo de 

informações possível que comprovassem a culpa do piloto - “It's against this Portuguese that this 

investigation is to be made an its result is to be sent to us with all dispatch, or a report of what has been 

done in the matter”26. 

   Graças à mediação do alcaide de Guatulco, Gaspar de Vargas, do vice-rei, Martin Enriquez, 

assim como do inquisidor Bonilla, o depoimento de Nuno da Silva deixou de ficar restrito ao seu 

momento de realização oral e foi submetido por escrito a outras autoridades da Nova Espanha. A 

circulação do depoimento de Nuno da Silva nas colônias permitia a comparação com outros relatos 

afins, assim como a produção e o registro de informações importantes acerca das práticas dos saques 

realizados por Drake nas possessões de Castela. Vale a pena sublinhar que a acusação de ter tido uma 

relação amistosa com Drake tornava o piloto uma das principais fontes de informação sobre o 

corsário27 e sua rota de fuga e, portanto, um colaborador significativo na perseguição ao corsário.  

 O depoimento de Nuno da Silva também corrobora outros depoimentos como, por exemplo, o 

                                         
26 NUTTALL, Zelia. Letter from the inquisitors of Mexico to the Archbishop of Guatemala requesting him to obtain the 

testimony of any persosn who had been taken prisioners by Drake as an investigation was pending agains Nuno da Silva.. 

Ibid,p. 374. 
27 NUTTALL, Zelia. “From the time the Englishman left him on land to the day he reached this city more than thirty days 

had elapsed. And he was the man from whom one could best obtain counsel as to what ought to be done” Letter from Don 

Luis de Velasco to His Majesty concerning the entrance of the corsair into the South Sea and of the robberies and iniquities 

he committed. Ibid, 237 
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do piloto espanhol Alonso Cochero28, especialista em viagens às Índias portuguesas, quanto ao desejo 

de Drake retornar à Inglaterra pela China29. Uma das formas de evitar que o corsário inglês 

implementasse seus planos foi alertar as autoridades portuguesas sobre a intenção do inimigo de se 

aproximar de possessões ultramarinas30. O depoimento de Nuno da Silva possibilitaria confirmar a 

gravidade da presença de Francis Drake em terras ibéricas. Nuno da Silva também afirmara ao 

inquisidor Bonilla que Drake anotava tudo o que havia aprendido com o piloto Colchero sobre as rotas 

portuguesas para a ilha de Cabo Verde, Costa da Guinea e outras regiões das Índias portuguesas e, além 

dessas anotações sobre as rotas portuguesas e espanholas, o corsário inglês trazia consigo um mapa 

mundi e três livros de navegação, sendo um deles sobre Fernão de Magalhães. O piloto também 

afirmou que Drake deixava claro para todos os cativos que sua presença nos mares do Norte e Sul 

envolvia muito mais que o roubo de embarcações com autorização da rainha, mas  a realização da 

missão de que fora incumbido pela rainha, a circum-navegação do mundo31.  

    Devido à amplitude das informações que Drake detinha sobre as possessões espanholas e o 

desejo de navegar pela China, o vice-rei da Nova Espanha precisava alertar as autoridades espanholas 

dessas regiões. Como Nuno da Silva foi o único que permanecera por mais tempo em cativeiro (de 19 

de janeiro de 1578 a 13 de abril de 1579), seu depoimento poderia fornecer informações importantes 

quanto à periculosidade que a figura de Drake representava para as possessões de Castela: “It would be 

advisable now that [Nuno da Silva] should be heard in the Royal Council so that is could be learned, in 

great detail, the entire account of the Corsair's navigation and the steps that could be taken to hinder 

                                         
28 NUTTALL, Zelia Deposition of the pilot Alonso Sanchez Colchero concerning his having been taken prisioner by the 

corsair Drake on March 20, 1579. Ibid, 1914, 
29 NUTTALL, Zelia Nuño da Silva. Summary of the confession of the pilot: 23 rd of May, 1579. Summary of the voyage of 

the corsair. Ibid, 296 
30 NUTTALL, Zelia Letter from Don Luis de Velasco to His Majesty concerning the entrance of the corsair into the South 

Sea and of the robberies and iniquities he committed.Ibid, 237 
31 NUTTALL, Zelia “A todos los que prendio en la mar del Sur despues de robado la Nao Rica dezia que venia en servicio 

de la Reyna su Señora cuios papeles traia por donde se regio y que mas venia a otra cosa que a tomar nauios”, ..., “en la 

pieça de bronze que traia la lancha traia sculpido un mundo redondo con un norte en el atravessado diziendo que eram sus 

armas y que la Reina se los avia dado mandandole que diese una vuelta al mundo”.Nuño da Silva. Summary of the 

confession of the pilot: 23 rd of May, 1579. Summary of the voyage of the corsair.. Ibid, p.296. 
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other from making a similar one”. Com a União Ibérica em 1580, as possessões portuguesas passaram 

para o domínio da Coroa de Castela, fato que desencadeou correspondências entre as autoridades da 

América e da Índia espanhola e portuguesa e vice-versa. Por essa razão, o depoimento de Nuno da 

Silva foi enviado pelo vice-rei da Nova Espanha, Martin Enriquez, para o vice-rei das Índias 

portuguesas,  Dom Duarte de Menezes32. 

   Esse  trânsito de cartas permitiria aos governos das colônias adotarem medidas em conjunto 

para capturar o corsário. Como aponta Licenciado Palacios, a captura do corsário era algo urgente 

devido à “ameaça para a segurança do reino”, que representava o retorno de Drake à Inglaterra, visto 

que o corsário poderia propagar informações sobre os portos das colônias, instigando, assim, outros 

ingleses a imitarem sua “audácia” em prol dos mesmos lucros, deixando o “mar do Sul repleto de 

corsários”. 

Now that your Excellencies have sent in persuit of him and that have, through this information, 

news of the enemy, it is but just that you should catch him, and this would be of great 

importance for the service of His Magesty, and the security of theses realms. It would be but 

just that a man who had the audacity to do what he did, and rob so much and gold, should be 

hindered from enjoying and carrying it to his country, as a tid-bit for his countrymen. It would 

be unjust if he, with his dexterity and the skill of his countrymen, should fill this South Sea with 

corsairs who would devastate it, deprive it of the liberty and safety that it has enjoyed, and 

triumph over its inhabitants (NUTTAL, 1914: 122)  

 

   Levando em consideração que a “primeira coisa que Drake fazia ao capturar um navio era 

saquear os mapas cartográficos, astrolábios e compassos”33, o retorno de Drake à Inglaterra envolvia 

muito mais do que a difusão das fragilidades dos portos, implicava, na verdade, o compartilhamento 

dos “segredos ibéricos” com outros ingleses, visto que o corsário roubou diversos mapas, diários-de-

bordos e documentos dos pilotos capturados. Essa publicidade dos “segredos” não instigaria apenas a 

incursão de corsários pelo mar do Sul, mas a presença de estrangeiros pelas mais diversas partes do 

                                         
32 LACH,Donald. “Iberian Commentators and Linschoten”. In: Asia in the making of Europe. Chicago: Chicago Press, 1994 

p.203 
33 NUTTALL, Zelia “ On capturing vessels the first things that he seized were navigation charts, astrolabes, compasses and 

needles, which he cast into the sea without making any use of them”. Sworn deposition III of the Portuguese pilot Nuño da 

Silva, given on May 23 1579 before the tribunal of the inquisition of Mexico, immediately after his arrest.Ibid, p.308. 
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Novo Mundo maximizando, assim, a “ameaça para segurança do reino”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
34 NUTTALL, Zelia.Letter written by the Licenciate Palacios to the Generals and Captains of the Armadas which went in 

persuit of Captain Francis Drake.Ibid, p. 121. 
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3.2- A trajetória do relato: da imprensa holandesa para a imprensa inglesa. As edições de 

Linschoten, Wolfe e Hakluyt 

 

 

 

    A fuga de informações sobre os “segredos” ibéricos não foi unicamente mediada pelo corsário, 

mas pelo próprio trânsito do depoimento de Nuno da Silva de um continente para o outro, e 

posteriormente dentro da própria Europa, graças à mediação de Jan Huygen van Linschoten.  

Linschoten foi responsável pela primeira aparição impressa da narrativa de Nuno da Silva. O 

depoimento do piloto português foi enviado pelo vice-rei da Nova Espanha ao vice-rei das Índias 

portuguesas em 1579. Linschoten teve acesso a esta carta dentre outros documentos ibéricos, porque 

ocupava o cargo de secretário do arcebispo de Goa, João Vicente da Fonseca. Durante os seis anos à 

frente desse cargo (1583-1589), na capital administrativa de Goa, Jan Huyghen van Linschoten pôde 

observar a dinâmica comercial e política dos comerciantes  portugueses e dos nativos de Goa. 

Linschoten reuniu suas observações em textos e ilustrações sobre a colônia, seus habitantes e mapas 

locais35. Além dessas informações sobre a colônia, o cargo de Linschoten permitiu acesso direto aos 

documentos administrativos, comerciais e  inquisitoriais portugueses e espanhóis.  

 A tradução dos documentos ibéricos por Linschoten fez com que esses textos deixassem de 

circular exclusivamente nas instâncias reais espanholas. A transposição desses documentos para outra 

língua marcava o rompimento do monopólio ibérico sobre as informações acerca do Novo Mundo 

assim como apontava o deslocamento das notícias sobre o exotismo e as novidades das possessões de 

Castela para uma nação fora da esfera de poder da Ibéria. A partir da fuga de informações das 

instâncias inquisitoriais e reais, a Coroa perderia o controle sobre a reprodução e circulação dos seus 

documentos. Ademais, esses documentos poderiam ser usados a favor daqueles que pretendiam 

desarticular a soberania ibérica sobre o Novo Mundo. A tradução de documentos ibéricos sobre as 

                                         
35 LACH,Donald. Iberian Commentators and Linschoten. In: Asia in the making of Europe. Chicago: Chicago Press, 1994 

p.203 
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Américas e Índias atendia aos interesses do governo dos Estados-gerais e aos anseios dos comerciantes 

da Companhia das Índias holandesas36 (1602), que pretendiam estabelecer comércio com regiões do 

Oriente e da costa africana. Este contexto evidentemente contribuiu para a concessão de licença para a 

publicação das coletâneas de Linschoten. 

    A tradução dos documentos ibéricos também conferiu a Linschoten a posse sobre os textos, 

visto que o direito de Castela sobre os textos já não valia neste novo território. A possessão sobre o 

texto lhe conferiu o direito de vendê-los a uma terceira pessoa, nesse caso, ao impressor Cornelius 

Claesz, o qual teve licença concedida pelos Estados-Gerais da Holanda37 em 1594 para publicar os 

textos e ilustrações de Linschoten sobre a dinâmica econômica, política e religiosa das colônias ibéricas 

e, principalmente, a descrição das viagens de pilotos portugueses e espanhóis e suas rotas marítimas. 

Esse corpus textual sobre as Índias foi organizado em dois livros publicados em Amsterdam38, o 

primeiro englobava rotas das Índias orientais do Pacífico à Ásia (1595) - Reys-gheschrift vande 

navigatien der Portugaloysers in Orienten39, o segundo apresentava as rotas das Índias ocidentais, 

Pacífico, Atlântico e América (1596) - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen van 

Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-159240. O terceiro livro de Linschoten destacou as 

rotas marítimas da África, Congo, Angola e América portuguesa, assim como a rota entre Portugal e 

Brasil, Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola ende tegen over de Cabo 

de S. Augustijn in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees41 (1597).  

                                         
36 HARDY, Charles.A Register of Ships, Employed in the Service of the Honorable the United East India Company. 

London: Harvard University Press, 1811. 
37 CROSSLEY, John. Hernando de Los Ríos Coronel and the Spanish Philippines in the Golden Age. Farham: Ashgate, 

2011,p.46 
38 Biblioteca Nacional da Holanda. Disponível em: http://www.kb.nl/en/web-exhibitions/100-highlights-of-the-koninklijke-

bibliotheek/from-1-to-100/41-jan-huygen-van-linschoten. Data de acesso: 1/04/2014. 
39 “Relato de uma viagem pelas navegações dos portugueses no Oriente”.Disponível em: Arquivo Histórico da Madeira e 

Açores, http://arquivohistoricomadeira.blogspot.com.br/ 
40 "Itinerário: navegação de  Jan Huyghen van Linschoten às Índias Orientais portuguesas, 1579-1592” 
41 "Descrição de toda a costa da Guiné, Manicongo e Angola e da travessia para o Cabo de Santo Agostinho no Brasil, com 

as características de todo o Oceano Atlântico”. Disponível em: 

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/opencms/export/sites/bug/documenti/UetP/6_MISSIONI_ESPLORAZIONI_NON_

http://www.kb.nl/en/web-exhibitions/100-highlights-of-the-koninklijke-bibliotheek/from-1-to-100/41-jan-huygen-van-linschoten
http://www.kb.nl/en/web-exhibitions/100-highlights-of-the-koninklijke-bibliotheek/from-1-to-100/41-jan-huygen-van-linschoten
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/opencms/export/sites/bug/documenti/UetP/6_MISSIONI_ESPLORAZIONI_NON_GESUITICHE/Linschoten
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    A impressão dos documentos ibéricos traduzidos para o holandês selava, definitivamente, a 

desarticulação do monopólio de Castela sobre os documentos produzidos pelos seus súditos nas suas 

possessões, uma vez que as notícias sobre esses territórios deixavam de estar restritas a uma única 

cópia manuscrita e passavam a uma ampla reprodução em uma oficina tipográfica. Por meio da atuação 

do impressor Claez, esses textos deixaram de ser restritos à forma manuscrita e passaram a existir na 

forma impressa. 

 A partir da publicação dos documentos na forma impressa, não é possível prever quantas 

pessoas terão acesso a estes textos e nem os locais pelos quais os livros irão circular. A título de 

exemplificação quanto à impossibilidade de prever os rumos de um livro impresso depois da sua 

publicação, podemos mencionar a obra de Carlo Ginzburg, O queijo e os vermes (2006 [1976]). A 

partir da investigação do depoimento do moleiro Domenico Scandella, Menochio, ao Tribunal da 

Inquisição, o pesquisador descobriu que a prática de leitura era ativa no pequeno vilarejo italiano 

Montereale, onde o acusado morava, devido às diversas referências quanto a empréstimo de livros por 

pessoas próximas. A presença de livros como a Bíblia, Alcorão e As viagens de Sir John Mandeville, 

como parte do rol de leituras de um simples moleiro, apontava para a circulação do livro impresso para 

além de um público letrado imaginado e o espaço urbano das oficinas tipográficas. 

  A reprodução de cópias impressas das coletâneas de Linschoten em Amsterdam visava um dado 

público leitor pelo editor e impressor. Todavia, a reprodução das coletâneas na oficina tipográfica 

viabilizou a circulação destas obras para além de uma região projetada, Londres. Em virtude da 

mobilidade espacial das coletâneas, os “segredos ibéricos” passaram a estar disponíveis materialmente 

em um novo local, mas inacessíveis àqueles que não dominavam a língua holandesa. A tradução das 

coletâneas do holandês para o inglês por William Phillips permitiu ao público leitor inglês acesso 

linguístico as coletâneas de Linschoten. 

                                                                                                                                            
GESUITICHE/Linschoten. Data de acesso: 29/04/2014. 

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/opencms/export/sites/bug/documenti/UetP/6_MISSIONI_ESPLORAZIONI_NON_GESUITICHE/Linschoten
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    Mediante a atuação do impressor John Wolfe, as coletâneas de Linchoten traduzidas por 

William Phillips42 com o título John Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye Easte 

and West Indies (1598)  e publicadas em um único volume pôde circular na forma impressa e se tornar 

acessível a um novo público leitor. Um desses leitores foi o clérigo-editor Richard Hakluyt que se 

apoderou de algumas narrativas ibéricas publicadas nesta coletânea, em especial, o nosso objeto de 

estudo, o depoimento de Nuno da Silva em prol do seu projeto editorial de encorajar viagens inglesas 

ao Novo Mundo e compilar toda e qualquer narrativa referente à experiência inglesa nestas regiões. 

    No prefácio à segunda edição da coletânea The Principal Navigation (1598), Hakluyt informa 

ao patrono Charles Howard que seu projeto editorial era “banir a ignorância” inglesa referente a 

assuntos náuticos e cartográficos para promover descobertas de novas terras pelo “jovem reino”: “I 

have greatly wished there were a Lecture of Navigation read in this Citie, for the banishing of our 

former grosse ignorance in Marine causes and for the increase  and general multiplying of the sea-

knowledge in this age,  where in God has raised to general a desire in the youth of this Realm to 

discover  all parts of the face of the Earth”43. O registro de Hakluyt sobre seu próprio projeto editorial 

corrobora o argumento de Fuller (1995: 2) quanto ao empenho do editor em incetivar a presença de 

colonos em empreitadas colonizatórias  e exploratórias no Novo Mundo. Segundo Sherman (2002: 2), a 

ambição expansionista de Hakluyt conferiu ao editor papel de destaque no cenário da literatura de 

viagem. 

     As viagens de descoberta do “jovem reino” também ampliaram a fama inglesa para além do 

mediterrâneo - “who ever heard of Englishman at Goa before now? What English shippes did 

                                         
42 ARBER,Edward. A transcript of the registers of the company of Stationers of London. London: Birmingham, 1984, p.25 
43 HAKLUYT, Richard. The Epistle dedicatorie to the right honorable my singular good Lord, Charles Howard, Earl 

Notingham, Baron of Essingham, Knight of the noble order of the Garter, Lord high Admirall of England, Irland and Wales, 

& one of her Magesty most honourable privie Consell. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English 

nation. Londres; 1600. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=8&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28

NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0.  Data de acesso: 6/05/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=8&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=8&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=8&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0
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heretofore ever anker in the mighty river of Plate? Passe and repasse the unpassable (in former opinion) 

straight of Magellan, range along the coast Chili, Peru and all the backside of Nova Hispania”44. A 

coletânea de Wolfe forneceu ao Hakluyt uma narrativa sobre um inglês conhecido em Goa, que havia 

atravessado o Estreito de Magalhães, exemplificando, assim, o projeto sonhado por Hakluyt. Em 

virtude disso, o clérigo-editor incorporou no terceiro volume da sua coletânea The Principal 

Navigations (1600) a narrativa de Nuno da Silva traduzida por William Phillips.  

    O contexto imediato desta publicação revela as motivações de Hakluyt. Da Silva aparece 

imediatamente após o texto relativo à viagem de circum-navegação de Francis Drake, The famous 

voyage of Sir Francis Drake into the South sea, and therehence about the whole Globe of the earth, 

begun in the yeere of our Lord, 1577, publicada originalmente na primeira edição de The Principal 

Navigation45 (1589). 

    No prefácio à primeira edição da coletânea  The Principal Navigation (1589), Hakluyt escreve 

ao patrono Francis Walsingham informando que seu trabalho era principalmente a compilação das 

empreitadas marítimas da nação inglesa, mas que também incluía relatos de “testemunhas 

estrangeiras”, de modo a ampliar a apreensão das viagens e rotas percorridas:  

(...) moreover, I meddle in this worke with the navigations onely of our owne nation: And albeit 

I alleage in a few places ( as the matter and occasion required) some strangers as witnesses of 

the things done, yet are they none but such as either faythfully remember, or sufficiently 

confirm the travels of our owne people: of whom (to speak truth) I have received more light in 

some respects”
46 

 

                                         
44 HAKLUYT, Hakluyt.To the Right Honorable Sir Francis Walsingham Knight, Principall Secretary to her Magesty 

Chancellor of the Dutchie of Lanchester and one of her Magesty honorable Privie Councell.. HAKLUYT, Richard. The 

Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English nation. Londres; 1589. Disponível 

em:http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field%28NUMBER+@

od1%28rbdk+d027%29%29&linkText=0. Data de acesso: 25/03/2014 
45  Apesar da narrativa apresentar o nome de Francis Drake no título, este texto não foi escrito por ele e sim por uma autor 

anônimo. Os relatos anônimos na coletânea de Hakluyt provêm de testemunhas presenciais da viagem. 
46 HAKLUYT, Richard . “Richard Hakluyt to the favourable reader”. The Principal Navigations, Voyages and Discoveries 

of the English nation. Londres; 1598. Disponível em : http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=9&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field%28

NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd027%29%29&linkText=0. Data de acesso: 30/4/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=9&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=9&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=9&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd027))&linkText=0
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  Hakluyt subordinava a publicação de testemunhos estrangeiros ao registro “das viagens do seu 

próprio povo”. Na organização das viagens na coletânea, Hakluyt inseriu a narrativa de Nuno da Silva 

no catálogo de viagens inglesas pelo “Estreito de Magalhães, costa do Chile e Peru”47. Em virtude 

disso, Hakluyt publicou no terceiro volume da coletânea  The Principal Navigations (1600) a narrativa 

do piloto português em conjunto com o relato de Edward Cliff48, tripulante da embarcação Elizabeth, e 

a narrativa de Lopez Vaz49, piloto português capturado pelo conde Cumberland, que não participara da 

empreitada de Drake, mas fizera anotações sobre a viagem do corsário baseando-se na leitura do 

depoimento de Nuno da Silva.  

   O depoimento de Nuno da Silva assumiu diferentes funções nas coletâneas inglesas em que foi 

publicado. Na coletânea de Wolfe (1598), a narrativa apareceu junto com outros relatos sobre o Brasil, 

Cabo Verde e Rio da Prata. O roteiro de viagem de Nuno da Silva se encaixava neste contexto, pois Da 

Silva partiu de Cabo Verde para Brasil e, posteriormente, do Rio da Prata para o Estreito de Magalhães, 

durante sua viagem de cativo. O critério adotado por Wolfe é geográfico. É dessa forma que a narrativa 

de Da Silva complementa os outros relatos de viagem. Hakluyt, por sua vez, vincula a narrativa de 

Nuno da Silva às realizações marítimas inglesas e, por isso, este texto foi compilado junto com outras 

                                         
47 HAKLUYT, Richard. A catalogue of divers English Voyages , some intended and some performed to the Straits of 

Magellan, the South Sea along the coasts of Chili, Peru, Nicaragua, Nueva Galicia to the headland of California. In: The 

Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation. Disponível em: 

http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=18&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 29/4/2014. 
48 HAKLUYT, Richard The voyage of M. John Winter into the South sea by the Streight of Magellan, in consort with M 

Francis Drake, begun in the yeer 1577. By which Streight also he returned safely into England the second of June 1579. 

contrary to the false reports of the Spaniards which gave out, that the said passage was not repasseable: Written by Edward 

Cliffe Mariner”. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=770&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 29/4/2014. 
49 HAKLUYT, Richard.A discourse of the West Indies and South sea written by Lopez Vaz a Portugal , borne in the citie of 

Elvas , continued unto the yere 1587. Wherein among divers rare things not hitherto delivered by any other writer, certaine 

voyages of our Englishmen are truely reported: which was intercepted with the author thereof at the river of Plate, by 

Captaine Withrington and Captaine Christopher Lister, in the fleete set foorth by the right Honorable the Erle of 

Cumberland for the South sea in the yeere 1586. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=797&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 29/4/2014. 
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narrativas complementares à viagem de circum-navegação de Francis Drake, o que projeta Nuno da 

Silva como uma testemunha da “famosa viagem” do comandante inglês. Hakluyt recorria a outros 

textos com o propósito de historicizar as viagens da nação inglesa. O empenho do editor em compilar 

narrativas de viagens inglesas e textos estrangeiros é qualificado por Voigt como travel e travail. A 

pesquisadora recorre à etimologia da palavra travail (trabalho) para fazer referência à tarefa do 

editor/tradutor50. O papel do editor envolve uma “viagem” (travel) através da leitura de narrativas 

estrangeiras e o “trabalho” (travail) de traduzir e organizar as narrativas para a publicação em forma 

impressa. Dessa forma, compreendemos que a “viagem” de Wolfe pela leitura da coletânea de 

Linschoten contribuiu para o “trabalho” de Hakluyt de compilar narrativas de testemunhas das viagens 

inglesas. 

   Nessa reconstrução da história de publicação, destacamos, primeiro, o papel central das 

autoridades coloniais e depois dos editores e tradutores. Buscamos traçar a trajetória do texto do meio 

oral para o manuscrito, isto é, do seu registro como depoimento e  do manuscrito para o impresso, isto 

é, sua publicação nas coletâneas de Linschoten, Wolfe e Hakluyt. Ao estudar a circulação do 

depoimento de Nuno da Silva pelas colônias ibéricas até a Inglaterra, percebemos que as autoridades 

coloniais promoveram o registro manuscrito do depoimento oral e, com isso, a sua circulação por 

diversas colônias. Nesse contexto, o depoimento de Nuno da Silva serviu para advertir as autoridades 

ibéricas sobre as ações do corsário Drake. 

   A desarticulação do monopólio ibérico que havia começado com a tradução, tem continuação 

nas oficinas tipográficas através da impressão desses textos. O meio impresso permitiu que o livro 

ultrapassasse fronteiras nacionais: o livro que chegou à Inglaterra em holandês foi traduzido por 

William Phillips, permitindo que os ingleses também tivessem acesso às notícias sobre as possessões 

                                         
50 Segundo Voigt (2009: 264), a palavra travail advém do latim trepalium, instrumento de tortura. Além disso, se relaciona 

com as outras palavras da língua românicas, como “trabajo" do espanhol e “trabalho” do português. A pesquisadora também 

vincula viagem ao trabalho físico e mental do corpo. 



32 

 

 

 

ibéricas. O impressor, por sua vez, multiplicava as notícias ibéricas em prol dos interesses dos seus 

patronos e não da Coroa de Castela. Os documentos dos súditos, portanto, passaram a definir os 

contornos do rompimento do monopólio ibérico.  

 Quando o depoimento do piloto português foi traduzido para outras línguas e, principalmente, 

incorporado no suporte impresso, o texto passou a assumir novas funções no cenário editorial em que 

se encontrava.  Neste momento, então, percebemos que o depoimento de Nuno da Silva, dentre outros 

ibéricos, sob a jurisdição espanhola, teve sua existência vinculada unicamente ao suporte manuscrito, 

enquanto que na Holanda e na Inglaterra, o mesmo texto circulou no suporte impresso. Essas diferentes 

materialidades do texto apontam para os diferentes valores que essas obras assumiram na Ibéria e nas 

nações concorrentes. 

    Tanto o depoimento de Nuno da Silva quanto dos outros cativos forneciam informações 

precisas sobre as ações de saque às embarcações e portos da Nova Espanha, captura de pilotos e 

cumplicidade da rainha inglesa com o corsário. Os depoimentos dos súditos diante das autoridades 

locais e inquisitoriais foram transcritos por um secretário-escrivão visto que essas instâncias 

precisavam documentar os prejuízos causados pelos saques, alertar outras colônias, levantar provas 

contra os saqueadores, requerer a devolução das mercadorias roubadas e prestar contas à Coroa de 

Castela acerca de tudo o que se passava na colônia. Dadas as diversas finalidades atribuídas aos 

depoimentos, estes não poderiam ficar restritos apenas à sua realização oral e, por essa razão, a 

experiência de cativeiro dos súditos foi materializada no suporte manuscrito, conferindo às autoridades 

locais e inquisitoriais o papel de primeiros mediadores do texto. 

     A transferência dos depoimentos orais para o suporte manuscrito também evocou a relação de 

poder atrelada ao suporte material. Como os pilotos estavam no Novo Mundo a serviço da Coroa, a 

experiência dos súditos nessas regiões pertencia à instância real. Esse direito de posse sobre a 

experiência vivida pelo súdito conferia autoridade para que as instâncias locais e inquisitoriais 
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exigissem dos súditos uma descrição completa acerca de tudo o que sucedera ao longo das suas viagens 

de cativo, assim como o direito de possuírem essas experiências, o que era possível mediante a  

materialização do discurso. 

  Vale lembrar que o direito das instâncias reais não estava restrito apenas às experiências de 

cativo dos pilotos, mas a todos os materiais textuais e cartográficos produzidos pelos súditos ao longo 

das suas viagens51. Essa política monopolista sobre o discurso e escrita dos súditos restringia as notícias 

sobre as rotas marítimas e riquezas naturais às Coroas, assegurando o sigilo de informações sobre as 

terras recém-descobertas. Em contrapartida, as nações europeias que pretendiam romper o monopólio 

ibérico sobre as terras ultramarinas adotavam o caminho oposto ao dos ibéricos, isto é, traziam as 

notícias sobre o Novo Mundo ao alcance do grande público através do livro impresso.  

     O diferente emprego dos suportes materiais neste contexto de disputas por terras do Novo 

Mundo envolvia diferentes estratégias de apropriação das narrativas de viagem. O suporte manuscrito 

atendia perfeitamente aos anseios das nações ibéricas em manter as notícias sobre as terras recém-

descobertas longe do grande público, devido à possibilidade de maior controle sobre o texto e sobre sua 

reprodução. Os relatórios escritos pelos pilotos pertenciam juridicamente à Casa de contratação, o que 

conferia a esta instância a posse dos manuscritos originais e, consequentemente, o controle sobre o 

texto. A possessão dessa instância sobre os manuscritos remete a uma escrita voltada para uma datação 

das rotas, exotismo e novidade das terras recém-descobertas. Essa escritura, por sua vez, precisava ser 

detalhada e objetiva, devido ao caráter informativo desses documentos. A relevância dessas 

                                         
51 O relato do piloto espanhol capturado, Pedro Díaz,menciona proibições e obrigações impostas aos pilotos ibéricos  para 

evitar que as informações sobre as terras ultramarinas saíssem da esfera de domínio espanhol. Dentre estas, estavam a 

proibição de transporte de passageiros que não fossem espanhois ou a posse de manuscritos e mapas sem o confisco do 

piloto maior e  cosmógrafo do rei. Conferir em: The examination of Masters and Pilots which sail in the fleets of Spain to 

the West Indies. Written in the Spanish tongue by Pedro Dias, a Spanish pilot taken by Sir Richard Grinville, 1585.  Hakluyt, 

Richard. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível em:  

http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=885&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014.
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informações para as instâncias patrocinadoras tornou o ato da escrita uma ação integrante da prática de 

viagem. 

        Ao mesmo tempo em que a escrita fez parte da viagem, esse ato também integrou um 

sistema de controle interno que evitava o trânsito destes documentos preciosos  para além do eixo navio 

e Casa de Contratação. Por essa razão, esta instância atribuía ao comandante da embarcação (Piloto 

Maior) e ao cosmógrafo a tarefa de confiscar os manuscritos e mapas em posse dos pilotos e a tarefa de 

assinar e prensar o selo real nos textos para assegurar o direito da Coroa sobre esses manuscritos: “(...) 

Futhermore, that no sailer nor pilot may carry any chart, nor astrolabe, nor Crosse Stuffe, nor regiment 

without they be signed and sealed by the pilot maior Alonso de Chavez and the Cosmographer, the 

king's reader, Rodrigo Zamorano” 52. Esse mecanismo de controle dos “agentes do aparelho de 

vigilância” da monarquia católica sobre os pilotos permitia “vigiá-los durante todo o tempo da 

atividade e submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares” (FOUCAULT, 2005: 106). Quanto à 

simbologia desse poder, podemos apontar o estudo de Greenblatt (1996) acerca da possessão espanhola 

sobre o Novo Mundo estar pautada na ação simbólica de erguer cruzes e igrejas, na ação linguística de 

nomear as ilhas, rios e locais e na ação discursiva de escrever sobre as terras descobertas ao rei. Em 

virtude disso, entendemos que o emprego de signos nos manuscritos, insígnia real e assinatura, 

ratificavam o direito da Coroa sobre a literatura produzida pelos pilotos nas terras ultramarinas. Além 

disso, essas Coroas tinham seu direito de posse sobre as novas terras garantidas pela assinatura de 

autoridades religiosas em documentos, como o Tratado de Tordesilhas (1494) e o Tratado de Saragoça 

(1529). Os atos simbólicos, portanto, validavam tanto o direito de posse sobre a literatura produzida nas 

viagens dos súditos quanto o direito sobre as terras recém-descobertas. 

                                         
52 HAKLUYT, Richard. The examination of Masters and Pilots which sail in the fleets of Spain to the West Indies. Written in 

the Spanish tongue by Pedro Dias, a Spanish pilot taken by Sir Richard Grinville, 1585. Hakluyt, Richard. The Principal 

Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=885&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014. 
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    O direito de posse ratificado no suporte manuscrito se configurava em posse material e 

territorial a partir do emprego de medidas de controle e monopólio empregado pelas colônias. Uma 

dessas medidas foi a divisão de tarefas entre as instâncias encarregadas de colocar em prática o poder 

real sobre as novas terras e riquezas. O Conselho Real e Supremo das Índias se encarregava da 

“ocupação, colonização e exploração”53, enquanto que a Casa de Contratação se responsabilizava pelos 

“negócios reais e arrecadação de impostos”54. Como os relatórios faziam parte da documentação dos 

negócios da Coroa no cenário transoceânico, esta instância também assumia a responsabilidade de 

controle sobre todo o material manuscrito produzido pelos súditos durante as viagens, assegurando o 

monopólio espanhol sobre tais textos. Partindo da abordagem foucaultiana indicada por Chartier, 

entendemos esses mecanismos de apropriação ibérica como “a vontade por parte de uma comunidade 

qualquer que seja sua natureza, de estabelecer um monopólio sobre a formação e circulação dos 

discursos (...) que não se dá por si mesma, mas como resultado de um conflito, de uma luta, de uma 

vontade de confronto com outra” (CHARTIER, 2011, p. 16).  

    A política de sigilo sobre as descobertas restringia a circulação desses manuscritos à esfera de 

domínio ibérico, evitando, assim, o assédio de outras nações europeias. Enquanto a “nação portuguesa 

(...) mais se apressa de fazer do que dizer (...)” 55, as outras nações que ambicionavam se inserir na 

disputa por terras no Novo Mundo divulgavam toda e qualquer notícia sobre as novas terras. Esta 

divulgação sobre as descobertas ibéricas pelo meio impresso garantiu a circulação das notícias ao 

público  ávido por conhecer o mundo desconhecido, “espargindo-se a fama deste feito pelas partes do 

mundo, houve de chegar à corte Del-Rei de Dinamarca e de Suécia e Noruega, e, como vedes, (...) 

                                         
53 FALCON, Francisco & RODRIGUES, Antonio. A formação do Mundo Moderno. A construção do Ocidente dos séculos 

XIV ao XVIII. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p.249.  
54 Ibidem. 
55 BARROS, João de. Op. cit.,p.2. IN: PARZEWSKI, Luciana. Rumos da história contada pelos quinhentistas portugueses. 

Dissertação de Mestrado. Departamento de história da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de 

Franca, 2007, p. 18. 



36 

 

 

 

homens nobres se entremetem de quererem ver e saber semelhantes cousas (...)56. 

   A promoção de informações proporcionadas pelo suporte impresso traz à tona a importância 

deste suporte material nos países concorrentes e sua periculosidade na Ibéria. O suporte manuscrito se 

enquadrava perfeitamente na política de monopólio ibérico desde o período medieval, em que os 

monges eram os responsáveis pela cópia de códex manuscritos benéficos à fé cristã e pela reclusão 

daqueles perigosos à santidade cristã nas bibliotecas dos monastérios. Contudo, a invenção da impressa 

na Idade Moderna pôs em risco o controle real e religioso sobre a produção e divulgação de uma dada 

literatura, devido à reconfiguração do espaço de reprodução57 e dos atores responsáveis pela publicação 

dessas obras. A mudança das técnicas de produção fez com que os protagonistas da fabricação dos 

livros deixassem de ser os copistas e passassem a ser os editores e impressores, e, portanto, “o lugar de 

produção do livro passa do scriptorium à loja do stationnarius”(CHARTIER 1994, p.188). 

     A leitura das escrituras sagradas iniciada nas igrejas tinha continuação na casa dos fieis por 

permitir que eles também se encarregassem da vigilância da sua própria fé e da sua família, ratificando, 

com isso, “o controle da igreja sobre suas vidas”58. Esta experiência individual59 protestante com as 

escrituras sagradas retirava do padre a suprema autoridade divina de leitura exclusiva da palavra de 

                                         
56 LOPES, Marília dos Santos. Artigo interOs descobrimentos portugueses e os novos horizontes do saber nos discursos 

alemães dos séculos XVI e XVII. Disponível em: <<http://www.instituto-camoes.pt/CVC/bvc/revistaicalp/horizontes.pdf>> 

p.2I. IN: PARZEWSKI, Luciana. Rumos da história contada pelos quinhentistas portugueses. Dissertação de Mestrado. 

Departamento de história da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca, 2007, p.19. 
57EISESTEIN, Elizabeth.“The shift from script to print affected methods of recording-keeping and the flow of information” 

The Printing Revolutionin Early Modern Europe.Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p 24. 
58 EISESTEIN, Elizabeth “The Reformation meant not the elimination of the Church's control over daily life, but rather the 

substitution of a new form of control for the previous one. It meant the repudiation of a control that was very lax... in favor 

of a regulation of the whole of conduct which, penetrating to all departments of private and public life was infinitely 

burdensome and earnestly enforced”.Ibid, p.168. 
59 Um bom exemplo acerca da periculosidade da leitura individual do fiel para a Igreja Católica é apresentada na obra de 

Umberto Eco, O Nome da Rosa. O personagem, frei Guilherme de Baskerville, com seu noviço auxiliar, Adso, envolvem-se 

na investigação das mortes de  monges em um monsteiro no norte da Itália em 1327. A prática da leitura  exigia do leitor 

levar o dedo indicador a boca para umidecê-lo e,com isso, facilitar o folhear das páginas. Um dos meios de evitar que 

alguém lesse a Poética de Aristóteles, uma comédia  considerada diabólica por fazer o homem rir e instigá-lo a a perder o 

temor e respeito por Deus, era envenenar as páginas. Aqueles que ousassem ler tal códex proibido seriam envenenados. 

ECO,Umberto. O Nome da Rosa. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, Rio de Janeiro: 

Bestbolso, 2012. 
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Deus e propagação do evangelho aos fieis. A leitura em voz alta60 no púlpito confirmava a 

responsabilidade do padre quanto à verdadeira interpretação das escrituras sagradas e os desígnios 

divinos, o que tornava a oralidade uma forma de poder e influência sobre os fieis e a escuta uma forma 

de submissão61. A ameaça que a leitura representava ao ordenamento da fé fez com que a Igreja 

inviabilizasse a leitura das escrituras sagradas pelos fieis, ao proibir sua publicação nas suas áreas de 

domínio, impedindo, assim, que uma interpretação particular desencadeasse questionamentos da fé. 

 

A leitura da Bíblia em vernáculo foi proibida pela Igreja em 1564 para manter o acesso às 

palavras sagradas restritas aos clérigos e, ao mesmo tempo, cercear a emergência de 

interpretações heterodoxas. O mesmo aconteceu com os relatos sobre as populações e as 

riquezas dos territórios, tornados sigilosos pelas autoridades laicas por serem estratégicos para o 

exercício das funções de governo. (VILLALTA, 1997:370) 
 

    Assim como a leitura  das escrituras sagradas representava uma ameaça à soberania católica, a 

leitura das viagens ibéricas representava um perigo ao monopólio ibérico sobre as terras recém-

descobertas. A periculosidade do livro impresso em atritos religiosos entre a Ibéria e outras nações 

também se estendia ao cenário de disputas expansionistas e colonialistas, tecendo, portanto, a 

participação ativa do suporte impresso neste 'palco de conflitos' - “o uso da imprensa para desafiar a 

soberania ibérica e promover os avanços dos concorrentes transformaria o livro impresso em 'placo' da 

acirrada disputa entre os atores europeus pela posse do Novo Mundo” (VILLAS BÔAS, 2012: 74). 

   O suporte impresso transforma a experiência de viagem do piloto ibérico em uma experiência 

de leitura aos leitores europeus que nunca haviam participado de expedições transoceânicas. Este 

suporte material se reveste da atribuição de expor as maravilhas das terras recém-descobertas para o 

                                         
60 A leitura em voz alta conferia sacralidade ao texto e autoridade ao orador, o que  tornava a leitura uma forma de poder e 

influência sobre o outro e a escuta  uma forma de sociabilidade. A mudança de suporte material não significava uma 

anulação da maneira de ler que pré-existia, leitura oral, mas  a reconfiguração  de uma prática em relação a outra. A 

sacralidade do ato de leitura  das escrituras sagradas determinou a relação entre pregador e fieis enquanto que o livro 

impresso reconfigurou a relação entre os fieis e a bíblia. 
61 Segundo Chartier, a leitura da comunidade religiosa é a leitura da mastigação. Esta é a razão pela qual a prática ritual 

envolve a leitura  em voz alta : o corpo recebe a palavra sagrada por meio desta leitura que se vincula à prece ou oração. 

(CHARTIER, 2001, p.41). 
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grande público, tornando o mundo desconhecido acessível e palpável ao leitor europeu. 

(...) não houve cristão, nem sarraceno, nem pagão, nem tártaro, nem índio, nem homem algum 

de geração alguma, que tanto tivesse visto, investigado e sabido das maravilhas e diversidades 

do mundo como o mencionado Marco Polo viu, investigou e soube; (...) por isso vos digo que 

seria grande desventura não ficarem escritas todas as preciosas maravilhas que viu e ouviu, para 

que os povos que não viram nem conheceram delas tomem conhecimento através deste livro. 

(POLO, 99, p.46 apud SANTOS, 2002:18). 

 

    A incorporação dos manuscritos ibéricos nas coletâneas de viagem confere a esses 

documentos um emprego que transcendia sua forma primeira de documentação. Tudo isso esclarece a 

natureza verdadeira da narrativa, “ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão 

utilitária” (BENJAMIN 1994: 200). Essa dimensão utilitária das narrativas de pilotos portugueses e 

espanhóis determinava a presença desses textos nas coletâneas de viagem, pois a experiência do súdito 

ibérico nas novas terras instruía os leitores quanto ao que existia para além dos pilares de Hércules e 

para a construção do imaginário sobre o outro62. A experiência ibérica transcendeu suas condições de 

tempo e lugar, por meio do suporte impresso e com isso desarticulou a amarra manuscrita que limitava 

a  circulação do texto apenas a área de jurisdição ibérica. As notícias sobre as terras recém-descobertas, 

assim como os conhecimentos acerca das técnicas de navegação, deixavam de estar restritos a um único 

suporte material e, consequentemente, deixaram de ser exclusividade da Casa de Contratação. 

  Essa transferência dos textos dos súditos para o suporte impresso tocou a esfera de direito de 

posse das nações ibéricas, visto que as notícias sobre as novas terras deixavam de ser propriedade das 

nações pioneiras e passavam a ser de domínio público, o que violava o direito da Coroa sobre os 

relatórios dos seus súditos. 

     A proposta expansionista do clérigo-editor Richard Hakluyt se fundamenta justamente na 

violação do monopólio ibérico. Hakluyt reportara ao patrono do terceiro volume da The Principal 

Navigations (1600) , Robert Cecil, que a presença destes textos na coletânea de viagem representava o 

                                         
62 TODOROV, Tzvetan “A primeira reação, espontânea, em relação ao estrangeiro é imaginá-lo inferior, porque diferente de 

nós: não chega nem a ser um homem, e se for um homem, é um bárbaro inferior; se não fala a nossa língua, é porque não 

fala língua”. Montezuma e os signos. A conquista da América. A questão do Outro. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.90. 
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acesso aos segredos da Coroa espanhola, “I have used the uttermost of my best endevour to get, and 

having gotten, to translate out of Spanish , and here in this present volume to publish such secrets of 

theirs, as many any way availe us”63.O esforço do clérigo-editor em conseguir ter em mãos os 

“segredos” ibéricos decorria do valor desses textos para o seu projeto editorial de encorajar viagens 

inglesas ao Novo Mundo. Os relatórios de viagens e relatos de cativeiro conferiam visibilidade aos 

leitores quanto à fertilidade e à potencialidade de riquezas minerais e naturais que as terras do Novo 

Mundo poderiam a oferecer à nação, o que instigava o leitor inglês a se lançar ao mar, a Coroa inglesa 

a conceder cartas de patente aos navegantes e patrocinar expedições comerciais e colonizatórias no 

Novo Mundo, permitindo, assim, uma reconfiguração da presença inglesa no Novo Mundo:  

 

“When I consider that there is a time for all men, and see the Portugals time to be out of date, 

and that the nakedness of the Spaniards and their long hidden secrets are now at lengh espied, 

whereby they went about to delude the worlde, I conceive great hope that the time approcheth 

and now is, that we of England may share and part stakes (if we will ourselves) both with the 

Spaniarde and the Portugale, in part of America and other regions, as yet undiscovered”  

(HAKLUYT, 1850 [1582], p.14) 

 

    Os manuscritos ibéricos chegaram até as mãos do editor mediante a atuação de outros 

personagens envolvidos neste ‘palco’ de disputa, os piratas. A prática de pirataria envolvia infrações 

referentes à violação de propriedade material de outrem no âmbito marítimo e jurídico. A pirataria tem 

início no mar com os saques dos corsários e uma continuação no livro impresso, por meio da 

compilação dos textos roubados. A violação do direito da Coroa sobre seus bens materiais e textuais 

envolve tanto um contexto marítimo quanto editorial, o que torna os clérigos editores coparticipantes 

do ato da pirataria. Segundo Voigt (2009), a interação com os corsários é o alicerce da empreitada 

editorial de Richard Hakluyt e Samuel Purchas, “the collections of Hakluyt and Purchas depend on 

                                         
63 HAKLUYT, Richard.The Epistle dedicatorie. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. 

Londres; 1600. Disponível em:http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field%

28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
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piracy” (VOIGT, 2009: 256). 

 A defesa à pirataria marítima pelos editores destoava quanto à condenação a esta prática pela 

Coroa inglesa desde o reinado de Henry VII, através da lei Offences at sea act (1536) e estendido para 

o reinado da rainha Elizabeth I com a Proclamation against the maintenace of pirates (1569). A criação 

de leis que condenavam a pirataria fez com que esta prática passasse a ser preocupação do Estado, ou 

seja, as ações de pirataria passaram a estar inseridas no âmbito de práticas reguladas por uma legislação 

do parlamento. Durante o reinado da rainha Elizabeth I, Thomas Walton  e Clinton Artkinson foram 

condenados à forca em 1583 por pirataria. Até mesmo Walter Raleigh, uma das figuras mais ativas na 

tentativa de colonização na América do Norte, e que teve Hakluyt como principal incentivador das suas 

empreitadas colonizatórias na Virgínia e Roanoke, teve sua imagem maculada devido a acusações de 

pirataria. Apesar das punições a essas práticas, surgiram personagens no cenário inglês que detinham 

suporte real para realizar atividades semelhantes, os corsários. Lane (1998) aponta como exemplo da 

relação entre Coroa e corsários, a concessão de dois navios, Jesus of Lubeck e Minion a John Hawkins 

para a expedição de contrabando de escravos no Caribe (1562). Esses dois navios foram usados dez 

anos depois por John Hawkins e Francis Drake para a realização de saques a Nombre de Díos 

(Panamá). Contudo, a coexistência de leis inglesas contrárias à pirataria e a relevância dessa prática 

para as ambições imperiais sustentam o argumento de Jowitt (2010) acerca da imprecisão quanto à 

criminalidade da pirataria e das fronteiras entre práticas legais e ilegais, e o argumento de Pary (1984) 

quanto à impossibilidade de se categorizar navegantes ingleses como piratas ou corsários, devido à 

inter-relação entre as práticas legais e ilegais no cenário de navegação inglesa.  

     A presença de piratas patrocinados pela Coroa, os corsários, ratificava a relevância do saque 

de bens e manuscritos às nações que pretendiam desarticular o monopólio ibérico sobre as Américas e 

as Índias para estabelecerem colônias e terem livre acesso às especiarias e riquezas das terras 

ultramarinas. A prática de corso também contava com a captura de pilotos ibéricos, o que desencadeou 
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uma nova literatura de viagem. Segundo Voigt (2009), a migração forçada desses pilotos pelo espaço 

atlântico desencadeou um novo gênero narrativo, os relatos de cativeiro. O relato dos cativos, dos 

corsários e de outras testemunhas dessas viagens desencadearam uma interconexão e compartilhamento 

de histórias que perpassaram as fronteiras linguísticas, nacionais e religiosas - “linguistic and nacional 

borders between Spanish, Portuguese and English Empires were permeable, and the individuals as well 

as texts who crossed them were not always subject to suspicion and derision” (VOIGT, 2009: 324).      

    Ademais, a pesquisadora aponta que a captura de pilotos ibéricos permitiu aos corsários 

ampliarem seus conhecimentos sobre as rotas marítimas e escreverem sobre o que haviam aprendido 

com os cativos e lido nos seus documentos. Essa escrita inglesa sobre os segredos ibéricos é o que 

Voigt (2009) denomina de “colheita inglesa da semeadura espanhola e portuguesa”. Esta metáfora 

empregada pelo clérigo-editor Purchas no título da tradução do texto do jesuíta português Fernão 

Cardim, é retomada por Voigt com a finalidade de corroborar sua tese de que o conhecimento empírico 

de Nuno da Silva foi a “semente” e a escrita de Francis Drake  sobre o que aprendera ao longo da 

convivência com o cativo, a “colheita inglesa”: “Silva not only disseminates his own work through 

translation but plants the seeds of additional textual production, for Drake himself write down “all he 

had learnt and had heard concerning the routes of the Portuguese” (VOIGT, 2009: 256). 

     A abordagem da pesquisadora sobre a “colheita inglesa” vincula a escrita inglesa sobre o Novo 

Mundo apenas aos conhecimentos dos pilotos cativos e à figura do corsário: “Whereas the corsair read, 

verified and copied his capitve's navigation chart through his journey , the stay-at-home compilers 

acquired many such documents from the pirate captors and published  them, along  with the other 

Iberian accounts , for the purpose of recording and fostering English imperial expansion” (VOIGT, 

2009, p. 258). Contudo, se considerarmos o projeto editorial de Hakluyt, o clérigo-editor ambicionava 

envolver muito mais personagens nesta “colheita inglesa da semeadura espanhola e portuguesa”. 

Partindo do conceito de Fuller (1995), de que o ato da escrita do navegante integrava uma “permanente 
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documentação que permitiria a outros replicarem a viagem”64, entendemos que a compilação de 

documentos ibéricos e relatos de cativero no livro impresso atendiam perfeitamente às ambições 

editoriais de Hakluyt de convencer e persuadir a presença do maior número possível de colonos em 

empreitadas colonizatórias  e exploratórias no Novo Mundo. Todorov corrobora esta assertiva ao 

abordar a viagem de Colombo como fruto da  leitura do livro de viagem de Marco Polo: “ora, o relato 

de viagem não é, em si mesmo, o ponto de partida, e não somente o ponto de chegada, de uma nova 

viagem? O próprio Colombo não tinha partido porque tinha lido o relato de Marco Polo?” 

(TODOROV,1999, p.15). 

 A compilação das narrativas ibéricas nas coletâneas impressas pretendia o mesmo fim apontado 

por Todorov, uma leitura que instigasse os leitores a se lançarem em expedições marítimas. Impelir os 

leitores ingleses a participarem de viagens de descobertas era uma forma de legitimar o expansionismo 

e estimular uma escrita inglesa sobre o Novo Mundo, “it's worth bearing in mind what continued to be 

true, that exploration was not only closely linked with printed, but that it impelled writing by new 

hands”. (FULLER 1995, p.15). A partir do momento que os leitores ingleses se lançassem em 

expedições exploratórias e colonizatórias, eles deixariam de ser meros leitores de empreitadas alheias e 

passariam a ser os agentes das viagens - “Richard Hakluyt nurtured and encouraged both English travel 

and English travel writing” (FULLER, 1995, p. 2).  

    O livro impresso, portanto, trazia às mãos dos leitores as “rotas que os espanhóis e 

portugueses percorreram nas suas descobertas” (DEANE, 1877, p.167), promovendo o 

compartilhamento dos “segredos” da Coroa ibérica e encurtando a distância entre o leitor europeu e o 

piloto ibérico por proporcionar ao leigo o acesso às rotas marítimas e as informações cartográficas, 

permitindo que qualquer leitor pudesse assumir um lugar no navio. A transformação dos leitores 

                                         
64 FULLER, Mary. “Record of bearing and distance traveled were recquired by navigators both in order to get a fix on 

where they were and to create a more permanet record allowing other to replicate their journey”. Voyages in Print. English 

travel to America, 1576-1624. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p.3. 
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ingleses em potenciais navegantes desencadearia mais viagens inglesas por diversas partes do globo e, 

consequentemente a posse de novos territórios. Esses viajantes, por sua vez, retornariam à pátria com 

relatórios sobre as viagens que poderiam instruir e instigar outros navegantes ingleses a realizarem as 

mesmas empreitadas para “a honra da nação” e “terror e confusão dos inimigos”
65
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65 HAKLUYT, Richard.“ The prosperous and speedy discovery of many rich lands and territories of heartens and gentiles as 

yet unknown to the  honest employment of many thousands of our idle people to the great comfort and rejoycing  of our 

friends, to the terror, daunting and confusion of our foes”. IN:The Epistle dedicatorie to the right honorable my singular 

good Lord, Charles Howard, Earl Notingham, Baron of Essingham, Knight of the noble order of the Garter, Lord high 

Admirall of England, Irland and Wales, & one of her Magesty most honourable privie Consell. The Principal Navigations, 

Voyages and Traffiques of the English nation. Londres: 1600. Disponível em:http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field%

28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 25/03/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0302))&linkText=0
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4- Os paratextos: Wolfe (1589) e Hakluyt (1600) 

  

  Antes do leitor ter acesso ao texto, ele é apresentado a um conjunto de elementos - folha de 

rosto, dedicatória, prefácio, marginalia de todo tipo - que emoldura a sua leitura. São os assim 

chamados paratextos (GENETTE, 2009, p.7). Estes paratextos orientam os leitores, documentam 

expectativas e interpretações de editores e impressores. A forma material específica de uma edição é 

carregada de sentido.  A sua análise revela a função atribuída aos textos e às motivações daqueles que 

participam da produção do livro. Neste capítulo, abordaremos elementos específicos das edições de 

Wolfe de Hakluyt, destacando um “certo número de produções verbais  e não verbais que apresentam o 

texto para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua recepção e consumo sob a forma 

de um livro” (GENETTE, 2009, p.8). Os elementos que circundam o texto impresso como folha de 

rosto, dedicatória, prefácio e imagens contribuíram para a construção de sentido do texto e para a 

relação com o público ao qual a obra se dirigia - o patrono, o financiador do livro impresso, e o público 

projetado. 

             A folha de rosto da coletânea de Wolfe apresenta nas suas laterais a ilustração de dois reis com 

trajes e ornamentos distintos dos europeus66, o da esquerda é o do rei de Cochin, o da direita é o rei de 

Tangil. Abaixo destes reis, há a imagem de dois navios e dois livros. Os pássaros sobre os livros se 

assemelham à pomba, símbolo da Stationers' Company, companhia detentora do monopólio impresso 

inglês. Na parte superior da folha há o brasão da rainha Elizabeth I, escudo dividido em quatro partes, o 

segundo e terceiro quarto apresentam três leões “passant” (leão estático) símbolo do reino inglês, 

                                         
66 Segundo Jowitt (2010), a vestimenta foi um dos  grandes artifícios retóricos utilizados pelo imperianismo cristão inglês 

para promover uma reforma espiritual nas terras terras recém-descobertas e expandir seu mercado consumidor mercantil. 

Conferir em: JOWITT, Claire. The Uses of 'Piracy': Discourses of Mercantilism and Empire in Hakluyt's The Famous 

Voyage of Sir Francis Drake. In: HOUSTON, Cloë. New Worlds Reflected: Travel and Utopia in the Early Modern Period. 

Farnham: Ashgate, 2010. p. 115-135 



45 

 

 

 

enquanto que no primeiro e quarto há três flores de lis, símbolo do reinado francês67. O leão68 acima do 

escudo representa a supremacia inglesa, o leão coroado à direita simboliza a Coroa real, e o dragão à 

esquerda, o país de Gales69, reino submetido à autoridade inglesa. Abaixo destes símbolos, lê-se o lema 

do reinado elizabetano, “semper eadem” (sempre o mesmo). A presença do brasão da rainha na página 

de rosto simboliza a superioridade real sobre o impressor, que tinha o brasão da casa de impressão na 

parte inferior da folha, acompanhado das iniciais do seu nome. Podemos afirmar que o brasão real 

simbolizava o apoio da Coroa à expansão marítima e, indiretamente, à publicação do livro. 

  O valor do conteúdo impresso é indicado pela figura do navio, estampado bem no centro da 

página. Os navios menores nas laterais representam as expedições das Coroas ibéricas em direção aos 

territórios das Índias Orientais e Ocidentais, e o navio de maior porte com a bandeira da Inglaterra no 

mastro simbolizava a inserção inglesa nesse cenário marítimo, que começava através da publicação de 

relatos ingleses e da tradução de documentos, cartas e relatos de viagens de navegantes portugueses e 

espanhóis. 

 

                                         
67 O brasão da rainha foi uma restauração do brasão de Henry IV, e por isso há o símbolo do reino francês.  

 Segundo Leino (2008:4) os símbolos representam os países, e seu valor heráltico está vinculado ao seu momento socio-

histórico de produção. Conferir em: Leino, Antti. “On the Semantic Basis of Heraldic Propaganda, or What do Arms Mean, 

and How?” IN: James D Floyd – Charles J Burnett (ed.), Genealogica et heraldica – St Andrews MMVI, vol. I. The Heraldry 

Society of Scotland & The Scottish Genealogical Society. 2008. 
68 Um aspecto interessante dos brasões é o fato do reino o qual o brasão se refere estar sempre a direita, podemos citar como 

exemplo o brasão inglês em que o unicornio, símbolo da Escócia aparece a esquerda enquanto no brasão da Escócia, o 

unicórnio se apresenta a direita. Essa posição tinha um valor no imaginário cristão, uma posição de destaque devido a 

proximidade com Deus.”Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês 

agora veem e ouvem” Atos 2:33; “Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita 

de Deus, e também intercede por nós” romanos 8:34; “ subiu aos céus e está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos, 

autoridades e poderes” I Pedro 3, p.22. 
69 A aliança entre a coroa inglesa e o reino de Gales pode ser visto na dedicatória da coletânea de Samuel Purchas, Hakluyt 

Posthumus or Purchas his pilgrimes, “To the most high and exellent, Prince Charles, Prince of Wales”. Purchas apresenta o 

príncipe como um dos alicerces e força da House of Lords assim como contribuinte para a presença inglesa no Novo 

Mundo. 

http://www.cs.helsinki.fi/u/leino/jutut/st-andrews-06/
http://www.cs.helsinki.fi/u/leino/jutut/st-andrews-06/
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Fonte:Catálogo de obras raras do Congresso Americano 
http://lcweb2.loc.gov/cgibin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=7.  

Data de acesso: 20/03/2014 



47 

 

 

 

 A folha de rosto, primeira manifestação do livro ao leitor, evoca um conjunto de atores que 

participam da produção e da edição do livro. O nome de Wolfe aparece centralizado abaixo do brasão 

real, enquanto que a referência ao ilustrador, William Rogers, aparece abaixo da imagem de dois livros, 

sob um aparece a frase (William Rogers ciuis Londinensis) e sob o outro, a frase "(inuentor et 

sculptor)". O tradutor, William Phillips, não aparece na folha de rosto70, o que sugere, à primeira vista, 

uma atuação exclusiva de Wolfe na tradução da coletânea de Linschoten. O tradutor é um personagem 

extremamente importante para a existência desta coletânea, contudo, somente aqueles que detinham o 

direito de posse sobre os textos tinham destaque no paratexto. O nome do impressor e do local de 

impressão71 na folha evoca o papel da instância responsável pelo licenciamento de livros na Inglaterra, 

a Stationers' Company (QUINN, 1974, p. 50). Em 1577, a Stationers' Company recebeu autorização 

real para deter o monopólio na impressão de livros em troca  do apoio à dinastia Tudor e ao controle 

das publicações contra o rei (SCHWOERER 2001, p.1). Seu monopólio na publicação de livros dos 

mais variados temas influenciaram as configurações de direitos autorais visto que todos os livros 

publicados pela companhia tinham de ser catalogados em um livro de registro. Além disso, os 

impressores precisavam ser membros da Stationers' Company para receberem autorização e, com isso, 

terem seus nomes inseridos na entrada dos livros de registros. Caso os impressores não obedecessem às 

leis editoriais, eles estariam sujeitos à punição (CLEGG, 2005, p. 28). Por isso, a Stationers' Company 

recebeu total liberdade para punir aqueles que publicassem sem autorização da companhia e  autoridade 

para fiscalizar a produção de livros nas casas de impressão de Oxford, Cambridge e Londres 

                                         
70 O nome do tradutor aparece apenas na portada dos livros 3 e 4 desta edição. Nesta pesquisa, todavia, escolhemos analisar 

apenas a folha de rosto em virtude deste paratexto ser o primeiro contato do leitor com o livro. 
71 Junto ao nome do impressor, precisava estar o local em que o texto foi impresso devido ao poder da oficina tipográgica 

em introduzir “no próprio livro, o lugar e as operações que tornam sua publicação possível” (CHARTIER, 2005, p.86). 

Estas casas representavam um rearanjo das artes  ligada à produção de livros, um novo tipo de estrutura de loja, as 

stationarum. Além disso, houve uma divisão de papeis sinalizados  na página de rosto, o que  propiciou a perda da noção de 

um ato de  inspiração divina, tornando, desta forma, o códex impresso em um objeto de valor comercial nos centros 

urbanos.  As cópias dos textos deixaram de estar restritas a um determinado número de escribas e passaram a ser produzido 

em larga escala a um baixo custo devido a substituição do pergaminho e papiro (pele de cabra) pelo papel. O trabalho 

mecânico da presagem permitiu uma uniformização dos textos, o que permitiu retirar a reprodução do códex da prática da 

escrita manual  evitando, assim, os “ frequentes os erros cometidos na cópia ou no ditado” (MARTINS, 1996, p.99). 



48 

 

 

 

(SCHWOERER, 2001, p.4). As licenças autorizando a publicação dos livros, poemas e peças eram 

concedidas aos impressores e não aos autores das obras. Na verdade, a instância autor como uma 

entidade dotada de direitos por um sistema judicial e institucional não existia no século XVI, por isso, 

os autores não tinham direitos legais sobre o produto do seu trabalho intelectual, o copyright. Os 

impressores é que  possuíam direito de publicar um texto ou livro assim como direito sobre o próprio 

texto/livro. Entendemos, portanto, que a noção de autoria estava associada ao ato de escrever um texto, 

poema ou cantiga, e que o sujeito era um escriptor e não auctor.  

    De forma a exemplificar tal assertiva, analisaremos três entradas presentes nos documentos da 

Stationers' Company, referentes aos impressores autorizados a publicar livros na Inglaterra (PAYNE, 

1848: 223; 305; 306) - Received72 of Thomas Colwell, for his lycensed for printing of a booke intuled 

the tragedy of Seneca media, by John Stanley of Trenety College, in Cambridge, John Charlewood. 

Lycensed unto him a ballad made by Anthony Monday, of his encoragement of an English soldier to his 

fellow mates e, finalmente, John Wolfe: Received of him, for printing a book untituled the complaint of 

England. Os impressores Thomas Colwell, John Charlewood e John Wolfe receberam permissão para 

imprimir os livros e poemas “feitos por outrem” ou “de alguém”, ou seja, o sintagma preposicional e a 

preposição são utilizados para denotar que o livro e balada foram escritos por alguém. O escritor era 

apenas o originador do texto, enquanto que o impressor era o responsável pelo texto, o que explica a 

não ocorrência da palavra “autor” nos registros da Stationers' Company73. No último exemplo, a 

entrada menciona apenas o nome do impressor e a obra que teria permissão para ser publicada. A 

entrada74 do nome do impressor nos livros de registro da Stationers' Company simbolizava não apenas 

                                         
72 Segundo Rose Mark (1994:14), houve uma evolução na forma das entradas da Stationers' company. As primeiras entradas 

consistiam na licensa de imprimir garantida a um indivíduo,“ licensed”. Posteriormente, a entrada  passou a se referir a taxa 

recebida pela companhia em relação a licensa concedida, “received”.  
73 Durante a pesquisa foi utilizado a técnica skimming para procurar ocorrências da palavra autor e/ou auctor, contudo, estas 

palavras não foram encontradas. 
74 Mark Rose (1994:12) afirma que um importante sistema de regulação foi desenvolvido na Inglaterra sob a régia da 

Stationers' Comany que administrou um sistema corporativo no qual o direito de imprimir um livro era estabelecido através 

da entrada no registro da company. A palavra “cópia” era empregado no registro para fazer referência tanto ao manuscrito 
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uma permissão de publicar o texto, mas o direito sobre o texto, fato que lhe concedia liberdade para 

publicá-lo ou vendê-lo, tornando o texto tanto sua propriedade como mercadoria. 

     Assim como o impressor precisava receber licença da Stationers' Company para publicar um 

livro impresso, este personagem também precisava de um patrono para arcar com os custos da 

impressão do livro. A dedicatória é o espaço textual dedicado àquele tornou possível a existência 

material do livro no seio social. O patrono da publicação da coletânea de Wolfe é  Julius Caesar, juíz da 

High Court Admiralty, instância responsável pela jurisdição marítima e membro da Court of Request, 

tribunal cível, figura de alto prestígio nas instâncias administrativas da Coroa a quem Wolfe dedica três 

páginas do livro. Wolfe informa ao seu patrono que doze meses antes fora introduzida a obra de um 

holandês sobre as Índias e ele acreditava que a tradução desta obra poderia proporcionar uma leitura 

prazerosa e veicular informações que poderiam ser muito úteis à nação inglesa. A publicação impressa 

permitiria que esta literatura pudesse ser de conhecimento de todos: 

About a twelve months agoe, a learned gentleman brought unto me the voyages and navigations 

of John Huyghen van Linschoten into the Indies written in the Dutche tongue, which he wished 

might be translated into our language, because he thought it would be not onely delightfull, but 

also very commodious for our English nation. Upon this commendation and opinion, I procured 

the translation thereof accordingly, and thoughy good to publish the fame in print, to the end it 

might be made common and known to everybody.  

 

    Wolfe acredita que sua função de impressor conferia autoridade para trazer à língua inglesa a 

rara inteligência de Linchoten, e a posição de prestígio do patrono, por sua vez, lhe conferiria 

autoridade para estimular a rainha a patrocinar viagens vantajosas à nação inglesa e a intermediar o 

contato entre a Coroa e o livro:  

(...) and to whom he can be directed better than to yourself, whom it has peased her most 

excellent Magesty to authorize for Judge in Sea matters and admirral causes”75. Wolfe encerra 

a sua dedicatória agradecendo e exaltando a figura do patrono. “Thus, am I bold with your 

worship to acknowledge my dutie after this homely manner, having none other meane to shew 

                                                                                                                                            
original quanto ao direito de fazer cópias dos textos. Uma vez assegurado, o direito de imprimir um livro particular 

continuava para sempre, e com isso a cópia poderia ser legada/transmitida ou vendida para outro stationer. Além disso, o  

título nos registros assegura uma proteção ao associado se algum membro da companhia tentasse publicar a mesma obra.  
75 WOLFE, John. John Huighen van Linschoten, His discourse of voyages into ye East and West Indies. Disponível em: 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage. Data de acesso: 06/05/2014. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage
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my self thankefull, but by presenting you with this slender fruite of my abilitie facultie76. 

 

     Após a dedicatória, há uma seção do livro dedicada a outro ator do processo editorial, o público 

letrado projetado. Na primeira página, Wolfe apresenta uma breve definição do mundo pela ótica da 

mitologia greco-romana pautado no desejo dos romanos77 de conhecer o novo. Esse mesmo desejo os 

impulsionaram a escrever sobre regiões desconhecidas para agradar o público e principalmente, para o 

benefício da sua nação: 

the nature of man to be desirous of novelties, and curious to know those things where of  he is 

ignorant; let us come to those that being neither conivered out of hell, nor rap into the heavens, 

but of their own honorable disposition and instinct of nature, have not onely compassed Sea and 

Land in their own persons to learn and behold nations, realms, people &countries unknow for the 

augmentation of their own private skill and cunning, but also have committed their knowledge 

and labours to writing for the propagation of the service and glorie of God in pagan and heathen 

places, and the great pleasure, profit  & commodity of their countrymen. (WOLFE, 1598, p.14) 
 

   Segundo Wolfe, os livros de Linschoten sobre as Índias seriam um objeto de desejo daqueles 

que eram amantes de novitas das terras desconhecidas - “the cunning and skilfull Art of Navigation is 

comprised in this volume which we have in hand, being a most perfec description of the East and West 

Indies, or (as they are commonly called) the Portugall and Spanish Indies: A work assured very 

profitable and commodious for all such as are desirous & curious lovers of novelties”78. 

    Apesar de mencionar o pioneirismo greco-romano no âmbito da escrita e a exploração de 

outros territórios, Wolfe afirma que os conhecimentos dos antigos eram imprecisos, pois não se 

baseavam na “viagem”, como faziam as nações no momento presente: 

                                         
76WOLFE, John. John Huighen van Linschoten, His discourse of voyages into ye East and West Indies. Disponível em: 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=11.  

Data de acesso: 06/05/2014. 
77 Como os romanos exploraram e colonizaram territórios tanto por mar quanto por terra, Wolfe compara estas duas formas 

e acredita que as expedições marítimas expunham os marinheiros a maiores perigos de morte, “ No doubt, it is very 

troublesome and laborious to journey by land for the attaining to this knowledge: but to travel by Sea is not onely 

dangerous, but also in a manner almost a desperate estate, considering especially the great perils whereunto it is hourely 

subject, as namely rocks, flats, sands, galphes, storms, tempests besides the continuall watching and care in observing the 

poles Artike, and Antarctike, the Equinoctial line, the altitude and degrees of the Meridian, the circle of the Zodiake, the 

Horizin”. 
78WOLFE, John. John Huighen van Linschoten, His discourse of voyages into ye Easte and West Indies. Disponível em: 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=13. Data 

de acesso: 06/04/2014. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=11
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=13
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“Although the curiostity and labour of these ancients was very great, yet another hath been 

thetravel and industry of those of late time, and in our age has been imployed therein. For the 

auncient travellers had in deed a certain kind of knowledge of this country and people, but it 

was very uncertain and unperfect: whereas in our times are thoroughly learned and instructed 

by our own experience in the provinces, cities, rivers, havens and traffichs of all them” 

(WOLFE, 1598, p.14) 

   

    A assertiva do impressor evoca um dos elementos que determinou o interesse de Wolfe em 

traduzir e publicar a obra de Linschoten na Inglaterra, a experiência de Linschoten em territórios 

ibéricos e instâncias administrativas. A partir da observação de Costa Lima (2009: 60), de que a 

autenticidade das narrativas dependia de mecanismos de controle que determinavam a veracidade do 

texto e a sua aceitação pelo público leitor, podemos compreender o valor do conhecimento empírico na 

sociedade da era moderna. As observações in loco dos navegantes representavam "a realidade " desses 

territórios desconhecidos. As narrativas possuíam credibilidade, pois reportavam aos eventos reais e 

verificáveis, que comprovavam a factualidade do vivido nos territórios ultramarinos. 

    Wolfe acreditava que a tradução das coletâneas de Linschoten poderiam contribuir para a 

expansão comercial inglesa em conjunto com a difusão do protestantismo e a civilidade aos nativos das 

terras ultramarinas. 

 I do not doubt but yet I do most heartly pray and wish that this poor translation may work in 

our English nation a further desire and increase of honour over all countryes of the world, andas 

it has hitherto mightily advanced the credit of the realm by defending the same with our Woden 

Walled (as Themistocles called the ships of Athens) So it would employ the same in forreign 

parts, as well for the dispersing and planting true religion and civil conversation therein, as also 

for the further benefit and commodity of this land by exportation of such things whereinwedo 

abound and importation of those necessities whereof we stan in need. (WOLFE, 1598: 15) 

 

  Wolfe afirma, ainda, que Richard Hakluyt o incentivou a realizar a tradução desta obra, devido 

à riqueza textual da obra de Linschoten e o seu potencial de promover o avanço da nação inglesa.  

He did diligently and considerately observe and collect together occurrents and accidents that 

happened in his memory and knowledge, and tthe same has committed to writing in the Dutch           

tongue with all faithfulnes, to his owne overlasting prase, and to benefit of his country together 

with several maps and descriptions of the countries, cities and towns, & all the commodities 

thereunto belonging. Which book being commended by master Richard Hakluyt, a man that 

labour greatly to advance our English name and nation, the printer thought good to cause the 

same to be translated into the English nation tongue. (WOLFE,1598:  10) 
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 Graças à tradução das narrativas ibéricas para o inglês e sua publicação na coletânea de Wolfe, 

Hakluyt pôde ter acesso às narrativas ibéricas, especialmente aquelas que faziam referência a 

empreitadas marítimas inglesas, como é o caso da narrativa de Nuno da Silva. Na dedicatória ao 

patrono do terceiro volume da coletânea, Robert Cecil, o clérigo-editor informa que seu trabalho 

editorial envolve a compilação de diversas narrativas sobre uma mesma viagem de forma a “encontrar 

em uma o que talvez tenha sido omitido na outra”, ou seja, cada narrativa complementava a outra. Essa 

organização dos relatos permitiria ao leitor compreender melhor os fatos narrados, “all such voyages as 

have been made to the said part which coming all together, and following orderly one upon another, do 

much more lighten the readers understanding and confirme his judgment”79. 

   Em virtude disso, Hakluyt inseriu na seção dedicada às viagens pelo Estreito de Magalhães e 

costa da Nova Espanha, as narrativas sobre a viagem de circum-navegação de Francis Drake, seguido 

do relato do piloto cativo Nuno da Silva e do marinheiro Edward Fenton, tripulante do navio liderado 

por John White,  integrante da esquadra de Drake. Esses textos faziam parte das viagens inglesas pelas 

regiões do Mar do Sul, assim como complementavam a narrativa acerca da viagem de Drake. 

   O terceiro volume da coletânea The Principal Navigation (1600) é dedicada exclusivamente à 

compilação de narrativas  sobre a América. Hakluyt esclarece ao patrono, Robert Cecil, que apesar de 

alguns denominarem o novo continente de “novo mundo”, ainda havia regiões neste “mundo” que não 

haviam sido descobertas por cristãos, “and world, in respect to the huge extension thereof, which to this 

day is not throughly discovered, neither within the Inland nor on the cost, especially toward the North 

and Northwest”80. O clérigo-editor também agradece ao patrono pelo financiamento da terceira edição 

                                         
79 HAKLUYT, Richard.To the right honourable Sir Robert Cecil knight, principall Secretary to her Magesty, master of the 

Court of Wards and Liveries and one of her Magesty most honourable privie Councel. The Principal Navigations, Voyages 

and Traffiques of the English nation. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field%28NUMBER+

@od1%28rbdk+d0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 6/05/2014. 
80 HAKLUYT, Richard To the Right Honourable Sir Robert Cecil knight, principall Secretary to her Magesty, master of the 

Court of Wards and Liveries and one of her Magesty most honourable privie Councel. In: Hakluyt, Richard. The Principal 

Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600.http://memory.loc.gov/cgi-

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0302))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0302))&linkText=0
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da coletânea de viagem. Como o patrono já havia financiado a edição anterior, ele era testemunha do 

trabalho (travail) do editor de ler, traduzir e compilar diversas narrativas sobre as Américas:  

Your good testimony of myself and of my travails therein, together with the infallible signes of 

your earnest desire to do me good, which very lately, when I thought least thereof, brake forth 

into most bountiful and acceptable effects: these considerations have throughly animated and 

encouraged me to present unto your prudent censure my third and last volume”81. 

    

 O percurso por estes paratextos põe em questão a reconstrução da história de publicação da 

narrativa de Nuno da Silva proposta por Voigt: 

Silva's navigational accounts were thus captured and reproduced -at least- four times over: by 

the English corsair Drake, by the Spanish Inquisition and the viceroy in New Spain, by the 

Portuguese navigator Lopes Vaz, and finally by the English propagandist and anthologizer 

Richard Hakluyt, who acquired both Silva's and Vaz's texts from their pirate captors and 

published them in his landmark collection, Principal Navigations of the English Nation 

(1589 and 1599-1600). (VOIGT 2009: 158) 
 

     Essa reconstrução da publicação da narrativa do piloto português pela pesquisadora 

compromete a sua explicação acerca da “colheita inglesa”. Com efeito, a narrativa de Nuno da Silva 

publicada no terceiro volume não se baseou em um manuscrito supostamente fornecido pelo corsário 

Francis Drake. Na verdade, até ser incluído na coletânea de viagem de Hakluyt, o texto de Nuno da 

Silva passa pelo menos por duas traduções, em primeiro lugar para o holandês (1596), depois para o 

inglês (1598), sendo incorporada em seguida por Hakluyt no terceiro volume da sua coletânea (1600). 

   Hakluyt incentivou o trabalho editorial de Wolfe, visando apropriar-se de algumas narrativas 

traduzidas em prol do seu projeto de ampliar os conhecimentos do  “jovem reino” sobre as terras recém 

descobertas e estender a fama da nação para além do mediterrâneo: “who ever found English consuls & 

agents at Tripolis in Syria, at Aleppo, at Babylon, at Balsara, and which is more , who ever heard of 

                                                                                                                                            
bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field%28NUMBER+

@od1%28rbdk+d0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 6/05/2014. 
81 HAKLUYT, Richard To the Right Honourable Sir Robert Cecil knight, principall Secretary to her Magesty, master of the 

Court of Wards and Liveries and one of her Magesty most honourable privie Councel. In: Hakluyt, Richard. The Principal 

Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600.http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=6&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field%28NUMBER+

@od1%28rbdk+d0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 6/05/2014. 
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Englishman at Goa before now?82. A tão sonhada fama inglesa nas outras partes do globo, em espacial 

na Nova Espanha e em Goa, como aponta o relato de Nuno da Silva, foi possível graças à atuação dos 

corsários ingleses.  

 Na dedicatória ao patrono Robert Cecil, secretário da rainha Elizabeth I, Hakluyt justifica a 

expropriação de bens e manuscritos ibéricos, visto que esta prática conferia acessibilidade às riquezas 

da Coroa de Castella e a informações sobre terras e rotas até então desconhecidas pelos ingleses - “ by 

the taking of their ships and sacking of their towns and cities, most of all their secrets of the West 

Indies and every part thereof are fallen into our people hands (which in former times were for the most 

part unknown unto us)”83.  Segundo Hakluyt, com os manuscritos e mapas dos ibéricos em mãos, não 

havia região nas Índias Ocidentais  que os ingleses não conhecessem; “There is no chief river,no port, 

no town, no citie, no province of any reckoning in the West Indies  that has not here some good 

description”. Hakluyt sublinha a relevância das narrativas ibéricas nas coletâneas, ao mencionar o 

quanto a narrativa do piloto espanhol Francis Gaulle ampliou os conhecimentos dos ingleses sobre 

outras partes do globo - “For the knowledge of the true breadth of the Sea between Nova Albion on the 

Northwest part of America and the isle of Japan lying over against the kingdoms of China which until 

these four years was never revealed unto us, being a point of exceeding great consequence, I have here 

inserted the voyage of one Francis Gaulle”. 

    Vale ressaltar que havia três narrativas sobre a viagem de Francis Gaulle na coletânea de 

                                         
82 HAKLUYT, Richard.The Epistle dedicatorie to the right honorable my singular good Lord, Charles Howard, Earl 

Notingham, Baron of Essingham, Knight of the noble order of the Garter, Lord high Admirall of England, Irland and Wales, 

& one of her Magesty most honourable privie Consell. In: Hakluyt, Richard. The Principal Navigations, Voyages and 

Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível em:http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage. Data de acesso: 

6/05/2014 
83 HAKLUYT, Richard. To the right honourable Sir Robert Cecil knight, principall secretary to her Magesty, master of the 

court of Wards and Liveries, and one of her Magesty most honourable privie councel. The Principal Navigations, Voyages 

and Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-
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viagem de Wolfe, que antecedem a narrativa de Nuno da Silva84. Apesar de Hakluyt não ter feito 

nenhum comentário sobre Nuno da Silva na dedicatória, a menção ao piloto espanhol Francis Gaulle 

aponta para a relevância das narrativas de pilotos ibéricos para o projeto editorial de Hakluyt, que 

visava promover a ampliação dos conhecimentos ingleses acerca do Novo Mundo, assim como 

historicizar a presença inglesa no novo continente. Segundo Morais (1983: 490), as narrativas dos 

pilotos ibéricos da coletânea de Linshoten serviram de guia para muitos navegantes de diversas nações, 

o que explicava a dificuldade em encontrar alguma coletânea do holandês em perfeito estado, sendo a 

coletânea de Wolfe uma das mais raras dentre todas as traduções. 

    A inclusão de narrativas de figuras de autoridade no cenário marítimo (pilotos) corrobora o 

compromisso de Hakluyt em “trazer à luz narrativas sobre estas regiões e os principais autores das 

viagens”85, visto que o clérigo-editor atribuía aos navegantes o “crédito pela viagem”. A menção aos 

autores das narrativas pode ser visto no catálogo das viagens. Como o terceiro volume da coletânea era 

dedicado às viagens pela costa da California, Flórida, Newfounlands, Nova Espanha dentre outras 

regiões da América, a incorporação de toda e qualquer narrativa ampliaria o corpus textual referente ao 

Novo Mundo. A folha de rosto desta edição concede pistas ao leitor acerca da organização interna 

dessas diversas narrativas, uma vez que Hakluyt dispõe as narrativas segundo “as regiões as quais 

                                         
84 WOLFE, John.”The true and perfect description of a voiage performed and done by Franciscus de Gualle a Spanish 

Captaine and Pilot, for the Viceroy of new Spaine, from the Hauen of Acapulco in new Spaine, to the Islands of  

Phillippinas, in the Hauen of Manilla, and from thence to the Hauen of Macau in China, and from Macau backe againe to 

Acapulco, accomplished in the yeere of our Lorde 1584”; “The course and voiage of the aforesaid Franciscus Gualle out of 

the Hauen or Roade of Manilla, to the Hauen of Macau in China, with all the courses and scituations of the places”; “The 

Nauigation or course of the aforsaid Francisco Gualle out of the Hauen of Macau to new Spaine, with the situation and 

stretchings of the same, with other notable and memorable things concerning the same voyage”. John Huighen van 

Linschoten, His discourse of voyages into ye East and West Indies. Londres, 1598. Disponível: http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=532. Data de acesso: 9/05/2014. 
85 HAKLUYT, Richard.“ In this third volume I have brought to light the best and most perfect relations of such as were 

chief actours  in the particular discoveries and searches of the same” To the Right Honourable Sir Robert Cecil knight, 

principall Secretary to her Magesty, master of the Court of Wards and Liveries and one of her Magesty most honourable 

privie Councel. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível 

em:http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=7&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field%

28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0. Data de acesso: 26/03/2014. 
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foram realizadas”86. 

                                         
86 HAKLUYT, Richard.“ All such voyages as have been made to the said part which coming all together and following 

orderly one upon another, do much more lighten the readers understanding and confirm his judgment”. To the Right 
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Fonte: Catálogo de obras raras do Congresso Americano. 
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 Apesar do projeto editorial de Hakluyt focar a compilação de viagens inglesas, como aponta o 

próprio título da coletânea, o clérigo-editor deixa claro para o patrono que, em virtude da carência de 

experiência inglesa nas terras ultramarinas, ele utilizava narrativas de viagem estrangeiras. Para Voigt 

essa carência empírica inglesa desencadeou uma dependência dos editores e navegantes nos “sujeitos, 

textos e discursos ibéricos” (VOIGT, 2009: 263). Hakluyt ratifica essa dependência ao informar que ao 

final da coletânea havia documentos referentes à estrutura da Casa de Contratação, pois este modelo 

deveria ser imitado por ser “bom e benéfico para os navegantes ingleses”87. 

   Na edição de 1598, o clérigo-editor já havia mencionado o quanto a imitação do modelo da 

Casa de Contratação seria determinante para “a próspera e rápida descoberta de ricas terras e 

territórios”88 pelos ingleses, visto que através da implementação de palestras, a Coroa espanhola 

conseguiu aprimorar os conhecimentos dos seus pilotos sobre o percurso marítimo entre a Espanha e as 

Índias Ocidentais, além de produzir uma literatura sobre esta temática: 

 

Emperor Charles the fifth, considering the rawness of his seamen and the mainfold shipwarcks 

which they susteyned in passing and repassing between Spaine and the West Indies, with an 

high reach and great forelight, established not only a Pilot Maior for the examination os such as 

sought to take charge os ships in that voyage, but also founded a notable Lecture of Art of 

Navigation which is read to this day in the Contractation house at Sivil. The readers of which 

lectures have not only carefully taught and instructed the Spanish Mariners by word of mouth, 

but also have published sundry exact and worthy treatises concerning Marine causes, for the 

direction and incouragement of posteritie89. 
  

    Hakluyt considerava a imitação desse modelo espanhol fundamental para o projeto 

                                         
87 HAKLUYT,Richard. “ extracts of the orders of the Contractation house of Sivil in Spaine ( ..) which if they find good and 

beneficial for our seamen, I hope they gladly imbrace and imitate”.The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the 

English nation. Londres; 1600. Disponível 

em:.http://memory.loc.gov/cgibin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0302//rbdkd0302.db&recNum=8&itemLink=r%3Fintld

l%2Frbdkbib%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28rbdk%2Bd0302%29%29&linkText=0 . Data de acesso: 25/03/2014. 
88 HAKLUYT, Richard.“ I assure myself it will turn to the infinitive wealth and honour of our Countrey”.The Epistle 

dedicatorie to the right honorable my singular good Lord, Charles Howard, Earl Notingham, Baron of Essingham, Knight of 

the noble order of the Garter, Lord high Admirall of England, Irland and Wales, & one of her Magesty most honourable 

privie Consell.. The Principal Navigations, Voyages and Traffiques of the English nation. Londres; 1600. Disponível 
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89 Ibidem. 
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expansionista inglês. Segundo Villas Bôas (2012: 77), as monarquias católicas serviram de modelo 

capaz de definir os contornos de uma incipiente ideologia expansionista inglesa. A pesquisadora recorre 

ao estudo de Armitage (2000: 94) para explicar como os ingleses invocam “descoberta e conquista” 

como justificativa colonial em contraposição ao modelo ibérico da doação papal (VILLAS BÔAS, 

2012: 80). O protestantismo também fez parte do projeto expansionista inglês, por isso ele era o 

“elemento que garantia a identidade e continuidade entre nosso navio (our ship) e o público leitor” 

(VILLLAS BÔAS. 2012: 76). Purchas compara a coletânea a um “navio” visto que este artefato 

viabilizava o retorno dos tripulantes deste “navio”, os autores dos relatos. A  religião selava a 

identidade entre o navegador, o editor, o público alvo , configurando, desta forma, a associação entre o 

protestantismo e a expansão marítima inglesa. A relação entre religião e expansão marítima moldurou o 

projeto inglês anti-católico, enquanto que a discordância com o modelo ibérico sustentou o anti-

iberismo. Voigt contribui significativamente para a discussão deste tópico ao analisar como as 

monarquias ibéricas serviram de modelo de “imitação, competição e diferenciação” para os ingleses 

(VOIGT, 2009: 263). Segundo o estudo de Voigt (2009: 325), a prática de cativeiro no espaço atlântico 

estava vinculada às diferenças religiosas entre capturadores e cativos. Essas diferenças desencadearam 

a circulação de sujeitos pelo espaço atlântico e, com isso, um compartilhamento de experiências. 

 A experiência dos pilotos e a literatura náutica são elementos apontados por Hakluyt como 

determinantes para a instrução de novos pilotos na Casa de Contratação. Os depoimentos daqueles que 

conheceram o Novo Mundo pela própria experiência dariam visibilidade sobre  as terras ultramarinas e 

as rotas marítimas. A experiência desses pilotos reportada na literatura também encorajaria mais 

ingleses a realizarem viagens pelas mais diversas partes do globo, induzindo a descoberta de mais 

territórios e consequentemente, a tomada de posse de mais terras ultramarinas. Ademais, a experiência 

adquirida pelos pilotos ao longo das viagens a terras ultramarinas retornava à Casa de Contratação em 

forma de relato oral. Estes pilotos instruíam os novatos que posteriormente amadureceriam seus 
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conhecimentos marítimos através de viagens e leitura de livros, e retornariam à Casa de Contratação 

para também ministrarem palestras. Esse ciclo, portanto, assegurava a constante instrução dos 

navegantes e, consequentemente, a intensa presença espanhola nas terras ultramarinas, além da larga 

produção textual dos pilotos sobre as novas terras.  

   Como a experiência dos navegantes e sua escrita de viagem instruíram e promoveram novas 

empreitadas marítimas espanholas, Hakluyt acreditava que essa literatura poderia “educar suas mentes 

para corajosas e elevadas empreitadas”90, permitindo, assim, aos ingleses saírem da sua inércia 

expansionista  e “oblíqua presença”91 no cenário das grandes navegações para “levantarem as âncoras” 

em prol de viagens prósperas como a dos ibéricos. No trecho a seguir, nota-se como a Ibéria aparece 

como modelo a ser seguido pelos ingleses:  

Now it is high time for us to weigh our ancre, to hoise up our saile, to get cleare of these 

boistrous, frosty, and misty seas, and with all speed to direct our course for the milde, 

lightsome, temperate, and warme Atlantick Ocean, over which the Spaniards and Portugales 

have made so many pleasant prosperous and golden voyages92. 

 

  O percurso pelos artefatos que mediam a relação entre a narrativa e o leitor fornecem pistas 

quanto ao caráter perfomativo dos paratextos, isto é, a participação desses elementos na construção de 

sentido sobre a narrativa de Nuno da Silva e a condução de uma “leitura desejada” do texto. Antes do 

leitor adentrar o texto propriamente dito, ele é circundado por um conjunto de artefatos que conferem 

                                         
90 DEANE, Charles “The the books of discoveries of the West Indies and the conquests of the same, be also carried to keep 

men occupied from worse cogitations, and to raise their mindes to courage and high enterprizes”. IN: Things forgotten may 

here be noted as they came to mind , and after be placed with the rest and after that in all  be reduced into rest order the best 

order. Documentary History of the State of Maine, volume II contaning a Discourse on Westen Planting written in the year 

1584 by Richard Hakluyt. Cambridge: John Wilson and Son, 1877, p. 167. 
91 HAKLUYT, Richard “Thus, both hearing and reading the oblique of our nation, and finding few or none of our own men 

able to replie herein: and futher, not seeing any man to have care to recomend to the world , the industrious  labors and 

painfull travels of our country men for stopping the mouths of the reprochers”. To the Right Honorable Sir Francis 

Walsingham Knight, Principall Secretary to her Magesty Chancellor of the Dutchie of Lanchester and one of her Magesty 

honorable Privie Councell.. The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English nation. Londres: 1589. 
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bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A%40field

%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0. Data de acesso: 25/03/2014 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d027//rbdkd027.db&recNum=7&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d027))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
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um enquadramento ao texto e direcionam o leitor. A nossa análise chama a atenção para a estrutura  dos 

elementos paratextuais da coletânea de Wolfe e Hakluyt e a sua função no tocante à leitura da narrativa 

do piloto português. 
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 5- A transformação de Nuno da Silva: de depoente a autor 

 

 

   

  Nesta etapa da pesquisa, enfocaremos a análise da narrativa do depoimento do 

piloto português Nuno da Silva nas coletâneas de viagens inglesas, em especial, na 

coletânea impressa de Wolfe e Hakluyt, com o intuito de investigar as estratégias 

retóricas e editoriais utilizadas pelos editores ingleses para conferir autoridade aos textos 

ibéricos traduzidos, assim como os mecanismos que levam à metamorfose do piloto em 

depoente, e, finalmente, a autor. Dividimos a nossa descrição do processo nas seguintes 

etapas: a transformação do piloto em autor no suporte impresso, a autoridade vinculada à 

autoria e a mediação dos editores na apresentação do relato. 

 A carta do vice-rei da Nova Espanha traduzida em holandês por Linschoten e 

posteriormente  em inglês por Phillips foi publicada em 1598 sob o título The description 

of a voyage made by a pilot called Nuno da Silva for the viceroy of New Spaine, the 20 of 

May in the yeere of our lourde 1579 to the towne of Mexico, from whence it was sent to 

the viceroy of the Portugall Indies, wherein is set down the course and actions passed in 

the voyages of Sir Francis Drake that tooke the aforesaid Nuno da Silva by the Islands of 

Cabo Verde and carried him along with him thorough the Straightes of Magellanes to the 

Haven of Guatulco in New Spain, where he let him goe againe93 .  

  O título evoca o fato do relato de Nuno da Silva ter sido apresentado à autoridade 

real, o vice-rei da Nova Espanha e direcionado a uma autoridade colonial, o vice-rei das 

Índias Portuguesas. A circulação de um documento inquisitorial entre autoridades ibéricas 

                                         
93 John Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye Easte and West Indies.Londres,  

1598.Disponível em: http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=537. Data de 

acesso: 20/04/2014. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=537
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=537
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conferia autenticidade e credibilidade ao texto. Uma vez proferido diante de autoridades, 

em uma situação de inquérito, e registrado pelas mesmas, a narrativa de da Silva teria o 

aval de instituições. Mas o editor também recorre à outra estratégia, centrada no próprio 

viajante. Publicado ao lado de outras narrativas traduzidas do holandês sobre viagens a 

Cabo Verde, ao Rio da Prata e ao Brasil, o relato de da Silva é autenticado e ao mesmo 

tempo autentica outras narrativas de viagem. Essas narrativas que acompanham o relato 

de Nuno da Silva fornecem instruções aos leitores acerca de diversas rotas marítimas que 

viabilizam o acesso às regiões de Cabo Verde, Rio da Prata e Brasil, como exposto no 

próprio título de algumas destas narrativas, The navigation from the point of Cabo Verde 

to Brasilia, which the right course and knowledge of the land and havens of Brasilia to 

the river called Rio da la Plata with the situation thereof; How to sail to the haven called 

bahia do Espirito Santo, that is, bay of the Holy Ghost, lying in the coast of Brasilia; e 

How to sail from Cabo Frio or the cold point to the river of Rio da Plata or the river of 

silver with all the course thereof.  

   A partir da publicação da carta de uma autoridade real na coletânea impressa, o 

status do texto muda: de testemunho de um depoente de um processo registrado por um 

secretário-escrivão para uma narrativa de viagem em uma coletânea de viagem dedicada 

a uma área geográfica. A incorporação do depoimento na coletânea impressa desencadeia 

uma mudança no caráter documental da carta, Nuno da Silva passa a assumir uma 

posição de autor, isto é, o texto deixa de ser uma “carta de Martin Enriquez” e passa a ser 

a “narrativa de Nuno da Silva”. O piloto português deixou de ser uma figura secundária e 

passou a ser o autor do texto, elemento “fiador da autenticidade e da autoridade da obra” 

(CHARTIER, 2002: 19). 
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  As narrativas que acompanham o relato de Nuno da Silva não apresentam um 

nome próprio no título e, em virtude disso, não estão providos de uma atribuição de 

autoria. Como nossa pesquisa aborda a relevância do autor nas narrativas de viagem, 

acreditamos que vale a pena pensar nas estratégias utilizadas pelo editor para trazer à tona 

um dos regimes de verdades que regiam esse gênero narrativo. Há uma seção de 

advertência ao leitor, que antecede as narrativas, na qual o editor informa ao leitor que, 

apesar do compromisso da coletânea ser a compilação de narrativas sobre as regiões do 

Oriente, ele resolveu incorporar narrativas ibéricas sobre viagens à costa do Brasil e a 

regiões da Nova Espanha, visto que as rotas navegadas pelos portugueses e espanhóis 

poderiam ser percorridas pelos pilotos nativos, “because it's unknown to our countrimen 

as also commonly sailed by the Portugals and Spaniards whose voyages and travels not 

be out of matter, but rather very necessary to be enjoyed thereunto, and  I think will be 

well accepted”94. A menção, a priori, dos autores das narrativas (pilotos portugueses e 

espanhois) assegura a veracidade das narrativas. Além disso, o leitor já havia sido 

informado nos paratextos acerca da convivência de Linschoten com os manuscritos 

ibéricos, o que conferia autoridade às suas palavras e às narrativas incorporadas na sua 

coletânea, “for this dutchman arriving here in England after his long travel and 

navigations, and bringing rare intelligences with him from foreign parts”95. Tanto a 

autoridade de Linschoten  quanto autoria das narrativas constituem a integridade da 

coletânea de viagem de Wolfe. 

                                         
94 WOLFE, John. An advertisement to the reader. John Huighen van Linschoten, His discours of voyages 

into ye Easte and West Indies. Disponível em: http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=544. Data de 

acesso: 20/04/2014.  
95WOLFE, John.The Epistle Dedicatorie. John Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye 

Easte and West Indies. Disponível em http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=10. Data de 

acesso: 20/04/2014.  

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=544
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=544
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=10
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007kis1964006000001page.db&recNum=10
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 A posição de autor de Nuno da Silva era extremamente valiosa para o projeto 

editorial de Hakluyt de atribuir “cada viagem ao autor, que em pessoa, realizou e 

escreveu sobre a mesma”96. A autoria conferia autoridade a Nuno da Silva para fazer 

revelações sobre a viagem de circum-navegação de Francis Drake e historicizar a 

presença inglesa no Novo Mundo. Hakluyt incorpora a narrativa do piloto português no 

terceiro volume da coletânea com poucas diferenças lexicais em relação à tradução de 

Wolfe, como a utilização do substantivo “relation” no lugar de “description”, “town” ao 

invés de “city” e a inclusão exata do local em que o piloto português foi capturado por 

Francis Drake, Porto de Santo Iago: The relation of a Voyage made by a Pilot called 

Nuno da Silva for the Vice-roy of new Spaine, the 20. of May, in the yere of our Lord 

1579. in the citie of Mexico, from whence it was sent to the Vice-roy of the Portugall-

Indies: wherein is set downe the course and actions passed in the Voyage of Sir Francis 

Drake that tooke the aforesayd Nuno da Silva at S. Iago one of the Islands of Cabo Verde, 

and caried him along with him through the Streights of Magellan, to the Haven of 

Guatulco in new Spaine, where he let him goe againe.  

    O título do texto se assemelha à estrutura predominante de grande parte dos 

relatos de viagem da coletânea de Hakluyt, a presença de um autor e um breve resumo 

sobre a narrativa pautado numa ordem cronológica, temporal e desencadeamentos de 

eventos. Essa leitura do título traz à memória um mosaico de relatos de viagem vistos e 

lidos anteriormente, que compõem a bagagem cultural do leitor quanto a este gênero 

determinando o reconhecimento de aspectos deste gênero no título. A incorporação das 

                                         
96 HAKLUYT, Richard. “I have referred every voyage to the author, which both in person has performed  

and in writing has left the same”. Richard Hakluyt to the favourable Reader. The Principal Navigations, 

voyages and discoveries of the English Nation. London: 1589. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage.  Data de acesso: 20/04/2014. [ Catálogo de obras raras da Biblioteca Nacional do Congresso 

Americano] 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
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características do gênero relato de viagem nesta carta entre autoridades tem a finalidade 

de produzir um efeito de sentido que satisfaça o intuito do editor de revestir esta carta 

com um novo significado. A incorporação dos mesmos atributos estruturais de um relato 

de  viagem norteiam a construção de uma referencialidade e  interpretação do texto. 

  O título faz parte dos elementos paratextuais que configuram uma zona espacial, 

artefatos que contribuem para a significação do livro. A teoria de Genette (2009) sobre os 

paratextos embasa a nossa análise sobre a função destes elementos para a construção 

social de sentido do texto. Um dos aspectos do título elencado pelo teórico é efeito do 

paratexto sobre o público leitor projetado e, também, sobre aqueles que  “não o lêem 

necessariamente, ou não lêem [livro] todo, mas participam da sua difusão e, 

consequentemente, da sua “recepção” (GENETTE, 2009: 71). O título é um dos 

elementos paratextuais determinantes para a circulação e recepção de uma obra ao 

conferir ao texto uma existência socio-editorial decorrente de normas sociais vigentes na 

sociedade letrada e operações escriturárias, em que  o nome do autor exerce uma “função 

de classificação ao mesmo tempo que delimita, opõe e relaciona um certo número de 

textos entre si” (FOUCAULT, 2001, p. 273). 

   O leitor traz consigo um conjunto de expectativas referente ao gênero do texto que 

pode ser confirmada, reestruturada ou contradita tanto no título quanto ao longo da leitura 

da narrativa. Neste espaço textual, o editor utiliza de estratégias discursivas que 

propiciam a uma leitura do texto orientada pelos seus valores ideológicos, através de 

estratégias discursivas e escolhas lexicais. O engajamento do editor em estruturar um 

título para a carta traduzida remete à atitude reflexiva do editor quanto ao tópico da 

narrativa e sua posição no contexto de comunicação em que os signos são valorados 
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segundo tomadas de posição dos sujeitos em um dado momento interativo. E neste caso, 

a interação entre editor e leitor se faz por meio de artefatos paratextuais. Esse espaço 

textual é de responsabilidade do editor, que assume a função de “figurar a abertura de um 

texto para designá-lo, indicar seu conteúdo global e atrair o público visado” (GENETTE, 

2009: 73), o que legitima seu posicionamento epistemológico e sua participação na 

construção de sentido sobre o tópico da narrativa.  

 Apesar do foco do nosso estudo ser a narrativa de Nuno da Silva nas edições de 

Wolfe (Londres 1598), e de Hakluyt (Londres 1600), acreditamos que uma comparação 

com o título da carta original permita ampliar o campo de visão sobre a intenção do editor 

de conduzir uma leitura a favor do seu posicionamento ideológico. O título em espanhol 

Relacion del viage del corsario yngles que dio el piloto Nuño de Silva ante su excelencia 

del Virrey de Mexico a 20 de Mayo de 1579 y no la dio el su desmenuçada sino como se 

le iba perguntando respondia97, apresenta Nuno da Silva como aquele que irá narrar a 

viagem do corsário inglês. A posição de submissão do comandante português como 

depoente também se faz presente no título do documento inquisitorial, isto é, Nuno da 

Silva não é o autor de um relato sobre sua viagem, mas aquele que falava “dio” sobre a 

viagem de outrem, “corsaio yngles”, àquele considerado como uma figura de extremo 

valor e respeito, “excelencia del virrey de Mexico”, não por vontade própria, mas forçado 

no cenário ritualístico coercivo religioso das perguntas, “le iba perguntando respondia”. A 

mudança do tom austero do título permite que este documento passe a se configurar como 

um relato de viagem, pois o relato evoca a um navegante-autor que data suas experiências 

                                         
97 Relacion del viage del corsario yngles que dio el piloto Nuño de Silva ante su excelencia del Virrey de 

Mexico a 20 de Mayo de [15]79. IN:Memoria de la Costa Rica del Mar del norte [with three other 

narratives]. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d001/rbdkd001.db&recNum=19&itemLink=h?intldl/rbdkbib:@field%

28DOCID+@lit%28rbdk000001%29%29. Data de acesso 20/04/2014.  

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d001/rbdkd001.db&recNum=19&itemLink=h?intldl/rbdkbib:@field(DOCID+@lit(rbdk000001))
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d001/rbdkd001.db&recNum=19&itemLink=h?intldl/rbdkbib:@field(DOCID+@lit(rbdk000001))
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d001/rbdkd001.db&recNum=19&itemLink=h?intldl/rbdkbib:@field(DOCID+@lit(rbdk000001))
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no Novo Mundo com o intuito de materializar tudo o que foi visto/ouvido para um 

público leitor em potencial, enquanto que a atmosfera inquisitorial remete a um sujeito 

submetido à figura de poder do inquisitor e ao ritual regulatório do tribunal que deve 

responder perguntas e ter sua fala datada por um escrivão/secretário. Essa estrutura de 

soberania da autoridade religiosa no tribunal e julgamento do deponente converte a um 

cenário de coerção do réu e submissão ao poder daquele que pode determinar sua 

sentença como tortura, confisco de bens e exílio. Segundo Arnold (2001: 45), há uma 

complexa rede de poder envolvida quando alguém é levado para o interrogatório, e que o 

sujeito presente nos registros inquisitoriais decorre de uma fala subalterna às autoridades 

religiosas, o que torna esta instância um centro de controle, delimitação, disciplina do 

discurso e autoridade responsável em aplicar sanções e punições, quando necessário para 

corrigir os comportamentos desviantes. Dentre os métodos coercivos para averiguar um 

possível desvio de conduta e fé, os depoimentos compunham uma “tecnologia 

investigativa” (GIVEN,2001:39) das instâncias inquisitoriais.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Em virtude disso, podemos tomar o conceito de Foucault quanto à instauração de 

um sistema de controle social de forma a disciplinar e  que “traz consigo uma forma 

específica de punir, e que é apenas um modelo reduzido do tribunal” (FOUCAULT, 2011: 

6).  O teórico também aborda o corpo do condenado como o local em que o poder 

disciplinar o sujeita a trabalhos e cerimônias. Partindo desta premissa, podemos estender 

esta atuação do corpo a uma atuação sobre a fala do condenado que estava submetido a 

um poder que regula e faz obedecer. 

 Com base nessas considerações, podemos dizer que a atuação do editor quanto à 

mudança do título do original retira a relação de poder que a instância real exerce sobre o 



69 

 

 

 

depoente e seu discurso, e com isso, o depoimento do comandante não soa como resposta 

forçada no contexto coercivo em que se encontrava. A anulação desta atmosfera 

controladora inquisitorial permite que a narrativa de Nuno da Silva seja recebida como 

um testemunho baseado na sua experiência como cativo do inglês Francis Drake e não 

como uma narrativa regulada pelo temor de represálias por parte da autoridade. Sua 

narrativa deveria prestar esclarecimentos sobre tudo o que sucedera durante a viagem, 

devido as acusações que pesavam sobre ele acerca de uma possível cumplicidade com os 

corsários ingleses98. 

 Ainda quanto à mudança do título do depoimento podemos trazer à tona a noção 

bakhtiniana de que as palavras sempre estão carregadas de sentido ideológico e que elas 

exprimem uma posição do sujeito em relação a um dado tópico, num dado contexto 

comunicativo. De forma semelhante, Blommaert (2006) afirma que as palavras têm 

diferentes significados e efeitos, dependendo de quem as usa e para quem elas são usadas. 

Wolfe se refere a Francis Drake como Sir e não corsário, o que demonstra diferentes 

posições quanto à imagem do navegante inglês em diferentes contextos sociais. O título 

de Sir era uma condecoração concedida por um rei inglês àqueles de ações nobres e 

honrosas à Coroa, e a sua presença no título ativa a competência do leitor quanto à noção 

social vinculada a este título, um sujeito de caráter e ações exemplares que o tornaram 

uma figura de destaque no âmbito real. Além disso, Francis Drake recebeu este título da 

rainha Elizabeth I99, após retornar da sua viagem de circum-navegação com a embarcação 

                                         
98 Segundo o levantamento de Nuttall,  a  maioria dos depoimentos dos cativos abordava a relação de 

amizade entre Francis Drake e Nuno da Silva. Conferir em Pedro Sarmiento de Gamboa, his account of 

what the corsair Francisco did and the robbers he commited on the coasts of Chile and Peru, as well as the 

measures the viceroy Don Francisco de Toledo adopetd against him. New Light on Drake. A collection of 

documents relating to his voyage of circumnavigation 1570-1580. London: Hakluyt Society, 1914, p. 200. 
99 Essa informação foi concedida por John Drake, primo de Francis Drake, durante seu julgamento no 
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Golden Hind repleta de mercadorias, metais preciosos saqueados das embarcações 

ibéricas e diários de bordo, documentos, cartas e mapas tomados dos pilotos.   O título 

conferido a Drake em virtude das ações de corso realizadas ao longo da sua viagem de 

circum-navegação soava como uma contradição, visto que as ações de pirataria eram 

valoradas negativamente na sociedade inglesa e alvo de punições segundo as leis internas 

denominadas Offences at sea act (1536) e Proclamation against the maintenance  of 

pirates (1569). 

  O título do relato em inglês também fornece pistas acerca dos embates 

ideológicos entre Inglaterra e Ibéria na apresentação daquele a quem Nuno da Silva dirige 

sua narrativa. O vice-rei era um dos representantes da Coroa nas possessões espanholas 

na América e por isso ele era uma figura de extremo destaque no cenário real e 

administrativos das instâncias da Espanha e América espanhola, o que o tornava digno do 

pronome de tratamento100 excelência. Contudo, esse valor social do vice-rei espanhol 

católico não se faz presente na Inglaterra protestante, uma vez que cada localidade é 

dotada de estruturas sócio-ideológicas que orientam as ações e a projeção de conceitos 

em um dado contexto de comunicação. Em virtude disso, acreditamos que neste outro 

                                                                                                                         
tribunal da Inquisição em Lima em janeiro de 1587. No seu primeiro julgamento no tribunal do auto-da fé, 

Drake descreveu detalhes sobre a viagem de circum-navegação que complementavam as informações 

concedidas pelos cativos do corsário inglês. Conferir em:Second narrative of the voyage of circum-

navigation given by John Drake. IN: NUTTALL, Ibid, 1914, p. 250. 
100 Segundo Fiorin (2007), o carater social da linguagem permite que fatores sociais possam influenciar o 

surgimento de categorias gramaticais e semânticas. O pesquisador exemplifica sua assertiva ao abordar que 

o surgimento de pronomes de tratamento como “vossa excelência”, “vossa magestade” e “vossa alteza” 

surgiram num momento da sociedade em que o sistema político era o absolutismo monárquico e este 

refletia uma sociedade altamente hierarquizada. Conderir em: FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 

São Paulo: Ática, 2007. Quanto a esta temática também podemos citar o conceito de Bakhtin de que todo 

signo, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de 

interação. Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 

indivíduos como pelas condições em que a interação acontece. Uma modificação destas formas ocasiona 

uma modificação do signo. Conferir em CASTRO, Alexandre; PORTUGAL, Francisco e JACÓ-VILELA, 

Ana. Proposição bakhtiniana para análise da produção em psicologia. IN:Psicologia em Estudo Maringá, v. 

16, n. 1, p. 91-99, 2011. 
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contexto religioso e sócio-cultural, esse interlocutor do depoente não é valorizado da 

mesma forma e, por isso, há o apagamento do pronome de tratamento que enaltecia a 

figura do vice- rei da Nova Espanha. 

    Quanto a esses diferentes atores, podemos traçar um paralelo com os personagens 

presentes nos diferentes títulos da narrativa. No título do documento em espanhol, a 

narrativa da viagem de Francis Drake por Nuno da Silva visava  a um interlocutor, o vice-

rei da Nova Espanha, enquanto que no título em holandês e inglês, a narrativa é dirigida 

ao  vice-rei e em seguida enviada para o vice-rei das Índias portuguesas. O discurso de 

Nuno da Silva extrapola seu local de produção e começa a circular por entre outras 

autoridades ibéricas de forma a atender aos propósitos da metrópole de manter  controle e 

vigilância sobre suas possessões. O fato de o título marcar linguisticamente a segunda 

pessoa à qual a narrativa do comandante português se dirigia, aponta para existência 

primeira do texto, uma carta que circulou entre autoridades ibéricas. A incorporação desta 

carta no suporte impresso altera o caráter documental original do texto e a posição social 

de destaque do remetente, o vice-rei da Nova Espanha. Essa mudança também 

desencadeia uma reconfiguração na posição social de Nuno da Silva, que deixa de ser um 

depoente e passa a ser um autor. 

 Esta comparação também traz à tona as diferentes estruturas gramaticais desses 

títulos. O título da narrativa em espanhol destaca  “a viagem do corsário inglês” e na 

versão holandesa e inglesa “a viagem do piloto Nuno da Silva”. Essa diferença entre os 

agentes da viagem narrada põe em questão os diferentes tópicos que são destacados nos 

textos. No texto original, o que é posto em primeiro plano é a projeção de sentido acerca 

das ações de saque de Francis Drake ao longo do seu percurso pela costa da Nova 
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Espanha, e o destaque da nacionalidade inglesa do saqueador, nação governada pela 

rainha Elizabeth I, que havia sido excomungada pelo papa Pio V em 1570101 por ser “uma 

falsa rainha” (Elizabetha praetensa Angliae regina), “defensora dos heréticos” 

(praedictam Elizabetham haereticam), que não seguia “a verdadeira fé” (verae religionis) 

e nem se submetia a “autoridade do bispo de Roma”, (Romani pontificis auctoritatem 

atque obedientiam abiurare). A dicotomia entre católicos (fé verdadeira) e protestantes 

(heréticos), que imperava nas relações político-religiosas, também dialoga com os 

embates evocados no título entre espanhois (vítima) e ingleses (saqueador/corsário). O 

editor holandês apaga o valor negativo das ações de Drake e de sua nacionalidade, 

enquanto Wolfe enaltece a figura de Drake ao apresentá-lo como Sir. 

 A categorização totalizante da instância real de quem seja o herético e corsário 

nos registros sinaliza um conjunto de valores sócio-ideológicos que determinam a 

construção da realidade por aqueles que detêm a posição de autoridade. Esse privilégio, 

por sua vez, é garantido por estratégias utilizadas pelas instâncias religiosas e reais para 

controlar as anomalias da sociedade, normatizar os sujeitos e, com isso, produzir saber e 

verdade. A capacidade destas instâncias de mobilizarem “forças sociais e políticas para 

obterem certo resultado”102 permitiu que elas arquitetassem um direito de força e 

regulação sobre os sujeitos, que ratificavam essa influência do soberano real e espiritual 

ao aceitarem o “poder pastoral” (RAITZ, 2010: 4) e se preocuparem em vigiar e 

denunciar o outro. Em virtude disso, acreditamos que a oposição binária entre espanhóis 

                                         
101 A bula papal acerca da excomungação da rainha Elizabeth está disponível em inglês e em latim. 

Conferir em: BARLOW. Thomas. The bull of Pope Pius V concerning the damnation of Q. Elizabeth; as 

also the absolution of her subjects of their Oath of Allegiance, with a peremptory injunction, upon pain of 

an anathema, never to obey any of her laws or commands; with some observations and animadversions 

upon it; whereunto is annexed the Bull of Pope Paul the Third, containing the damnation, 

excommunication, &c. of King Henry the Eighth, 1681. 
102 BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 307. 
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(donos/vítimas) e ingleses (invasores/saqueadores) orientem as ações e construções de 

sentido sobre este “outro”, tanto nas instâncias inquisitoriais e administrativas quanto nos 

depoimentos dos pilotos ibéricos cativos. 

  Faz-se útil aplicar o conceito de índices de indexicalidade de Blommaert (2010) à 

nossa análise das diferentes referências aos personagens em questão: para as autoridades 

inquisitoriais, “corsário” indexicaliza um inimigo em potencial; para as autoridades 

coloniais e metropolitanas espanholas e o termo “piloto” indexicaliza a profissão do réu, 

enquanto que para os editores Wolfe e Hakluyt “Sir” indexicaliza uma figura de prestígio 

social e “piloto”, uma figura de autoridade na ciência náutica e fonte preciosíssima de 

conhecimento sobre as rotas marítimas espanholas e portuguesas, tanto para corsários 

quanto para editores ingleses. 

    A comparação do título da narrativa do comandante português Nuno da Silva em 

espanhol e inglês, fornece pistas quanto à valoração das ações de Drake pela ótica de 

diferentes atores envolvidos na datação e tradução do depoimento do comandante 

português e, principalmente, quanto à  configuração deste espaço paratextual como uma 

arena, onde são mobilizadas formas simbólicas que sustentam positivamente e 

negativamente  Francis Drake e Nuno da Silva e a escolha do que mereça ser posto em 

destaque no primeiro contato do leitor com o texto. 

  A partir deste momento, iremos focar nossa atenção no relato de Nuno da Silva 

para que possamos compreender como esta narrativa pode suscitar debates sobre os 

atores que participam do processo de tradução do texto. A referência ao piloto português 

Nuno da Silva como autor da narrativa no título evoca na mente do leitor seu 

conhecimento prévio acerca das características deste gênero, a presença da primeira 
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pessoa gramatical (eu/nós),  instância textual que remetia a uma verdade baseada na 

experiência e na observação, que afastava qualquer especulação de ficção e mentira. 

Contudo, o leitor se depara com uma narrativa em terceira pessoa sobre a cidade em que 

ele nascera, o ano em que partira de Portugal e o dia e local em que fora capturado por 

Francis Drake: 

Nuno da Silva borne in Porto, a Citizen and inhabitant of Gaia, saith, that hee 

departed out of his house in the beginning of November in the yeere of our 

Lorde 1577. Taking his course to Cabo Verde, or The greene Cape, where he 

anchored with his Shippe close by the Haven of the Island of Sant Iago, one of 

the Islandes of Cabo Verde aforesayde, beeing the nineteenth of January in the 

yeere of our Lord 1578 

 

 Este arquétipo escriturário do texto se distancia da estrutura de relato de viagem e 

se aproxima de um processo judicial inquisitorial, que demandava dos denunciantes 

informações sobre a idade dos acusados, a origem e o domicílio103. O próprio ato de 

depor evoca declaração da testemunha ou do reú sobre um determinado evento diante de 

um juíz e o registro deste depoimento por um escrivão encarregado de identificar o 

acusado e suas respostas no papel. Essa identificação pessoal do réu é uma prática que 

também faz parte da operação burocrática dos depoimentos no cenário atual - “Antes de 

depor, a testemunha será qualificada, declarando o nome por inteiro, a profissão, a 

residência e o estado civil, bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou 

interesse no objeto do processo”104. 

  O nome do depoente no rito escriturário jurídico é um elemento determinante 

para sua datação e catalogação, enquanto que nos relatos de viagem o nome próprio 

remete a uma presença no mundo externo, existência do sujeito no mundo social, e 

                                         
103 PIERONI, Geraldo; BUENO, Wilma. Poder e disciplina de uma instituição. IN: Tuiuti: Ciência e 

Cultura, n.45, p. 245-258, 2012. 
104 Artigo 414. IN: MARTINS, Sandro; CORREA, Leticia. Direito processual civil. Curitiba. IEDSE 

Brasil, 2012, p.92. 
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presença interna, primeira pessoa gramatical agente das ações descritas. Contudo, essa 

narrativa apresenta um autor que não tem uma referência interna, isto é, o escritor da 

narrativa é uma terceira pessoa que não participara da viagem. A equivalência direta entre 

o nome próprio e a pessoa gramatical era um dos elementos essenciais para que o sujeito 

assumisse a função de autor do texto.  

  Na sua coletânea de viagem, Hakluyt assumiu o compromisso de associar “cada 

viagem ao autor, que em pessoa, realizou e escreveu sobre a mesma”105. Para o clérigo-

editor, os navegantes assumiam o papel de autores a partir do momento que datavam suas 

experiências106. Dessa forma, a incorporação do depoimento de Nuno da Silva na terceira 

edição da coletânea se configuraria como uma contradição às palavras de Hakluyt, visto 

que àquele a quem é atribuída a autoria (Nuno da Silva) não é quem escreve o texto 

(secretário-escrivão). Todavia, se levarmos em consideração o conceito de Foucault 

(2001) de que os discursos literários não podiam mais ser aceitos senão quando providos 

da função autor, entendemos que os relatos de viagem também não poderiam ser  

socialmente aceitos sem um nome ao qual pudesse ser atribuído o que foi escrito - “o 

nome próprio (e da mesma forma, o nome do autor) tem outras funções além das 

indicativas. Ele é mais do que uma indicação, um gesto, um dedo apontado para alguém; 

em certa medida, é o equivalente a uma descrição” (FOUCAULT, 2001: 272). Nuno da 

Silva não é o que escreve, mas é a origem do texto e o foco da sua coerência. Além disso, 

sua posição social de piloto o tornava um “autor com autoridade”, elemento fundamental 

                                         
105 HAKLUYT, Richard.“I have referred every voyage to the author, which both in person has performed  

and in writing has left the same”. Richard Hakluyt to the favourable Reader. In: The Principal Navigations, 

voyages and discoveries of the English Nation. London: 1589. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage.  Data de acesso: 20/04/2014.  
106  Vale lembrar que havia narrativas anônimas na coletânea de Hakluyt, textos de testemunhas presenciais 

das viagens os quais o clérigo-editor não sabia o nome. Uma forma de suprir a carência de autoria era 

inserir no título o nome do navegante de destaque na narrativa, atribuindo, assim, um nome próprio a 

narrativa. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage
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para a coletânea do clérigo-editor: “I have found any author of authority appertaining to 

my argument, either strange or naturall, I have recorded the same word by word with his 

particular name” 107. Em virtude disso, Nuno da Silva deixa de ser um mero nome próprio 

e passa a ser o nome do autor. 

   A função social da autoria retira suas palavras de uma indiferença cotidiana e lhe 

confere um status que condiciona a maneira como seu discurso deve ser recebido num 

dado contexto sócio-cultural, ao mesmo tempo que confere um “status realista” e “lugar 

originário da escrita” ( FOUCAULT, 2001: 272), pois o anonimato do texto é um aspecto 

que não é aceito na sociedade letrada europeia. Além disso, a figura do autor determinava 

a integridade da obra, seu diálogo com outras obras, assim como assegurava a sua 

existência no tempo e espaço. 

 A autoria era uma condição geral dos relatos de viagem, uma vez que importava a 

presença daquele que escrevera as suas experiências. A figura do autor conferia 

credibilidade ao texto e um compromisso com a veracidade, referencialidade e 

historicidade e, assim, afastava qualquer semelhança à ficção e mentira. A presença do 

autor era um dos argumentos de autoridade das narrativas, por isso Purchas informava ao 

leitor que as narrativas traduzidas e transcritas obedeciam fielmente ao mundo observado 

pelos olhos dos viajantes: “What a world of travellers have by their owne eyes observed 

in this kind, is here (for the most part in their owne words transcribed or translated)”, isto 

é, ele respeitava integralmente as palavras dos autores das narrativas, “by divers of our 

Authors travelling the same parts, observed, in which my Method brings in ordinarily the 

                                         
107 HAKLUYT, Richard. A preface to the reader as touching the principal voyages and discoveries in this 

first part.Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=10&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@fiel

d(NUMBER+@od1(rbdk+d0301))&linkText=0. Data de acesso: 1/05/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=10&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=10&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=10&itemLink=r?intldl/rbdkbib:@field(NUMBER+@od1(rbdk+d0301))&linkText=0
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Authours whole Voyage there”108. A ausência do autor do relato é um dos elementos que 

compõem a crítica de Hakluyt aos cosmógrafos que desconsideravam a relevância da 

figura do autor-testemunha para a autenticidade da narrativa - “(...) referred every voyage 

to his Author, which both in person had performed and in writing hath left the same,” (...) 

those wearie volumes bearing the titles of universall Cosmographies” (HAKLUYT 

[1989] 1927, apud VILLAS BÔAS, 2010: 78). Ou como afirma Hulme e Youngs (2002: 

3), “Richard Hakluyt argued for a history of travel which relied on the testimony of 

travellers themselves: in other words he looked mostly to eyewitness account”. Purchas 

também assumiu o mesmo compromisso editorial, com a ressalva de atuar sobre as 

palavras do autor apenas quando julgasse necessário: “was mine own in matter (though 

borrowed) and in forme of words and method; whereas my Pilgrimes are the Authors 

themselves, acting their owne parts in their owne words, onely furnished by me with such 

necessaries as that stage further required (PURCHAS [1625], apud Villas Bôas, 2010: 

78). 

 A partir da análise da noção de autoria, podemos dar outro passo na investigação 

da narrativa,  “quem disse” e “quem escreveu” sobre o relato de cativeiro de Nuno da 

Silva. O comandante português foi intimado a prestar depoimento formal à autoridade 

metropolitana sobre sua captura pelo comandante inglês em Guatulco (México), local 

onde fora libertado. Nuno da Silva teve que descrever tudo o que sucedera ao longo da 

sua estadia como cativo de Drake diante do vice rei da Nova Espanha, Martin Enriquez, e 

do seu secretário. Esse cenário jurídico evoca uma relação de poder da instância real em 

obrigá-lo a comparecer em juízo e, principalmente, de determinar sobre o que e sobre 

                                         
108 PURCHAS,Samuel.  Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes  Glasgow:James MacLehose and 

Sons Publishers to the University, 1906, p.53. 
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quem seu discurso estaria pautado. Neste enquadre, Nuno da Silva assumiu o papel de 

depoente que devia prestar esclarecimentos sobre as ações de Drake ao longo da costa da 

Nova Espanha, na presença de uma autoridade jurídica e de um secretário-escrivão, 

atribuído da tarefa de transformar seu discurso oral em um registro manuscrito. 

Considerando o conceito de enquadre de Goffman109 (1998), podemos transportá-lo para 

este encontro em juízo entre o comandante português e o vice-rei da Nova Espanha. 

Nuno da Silva é projetado como depoente tanto pelo vice- rei, por ser obrigado a declarar 

o que sabia sobre o tópico posto em questão, como pelo secretário-escrivão, que 

transcrevia seu discurso em terceira pessoa. Da Silva se alinhou à postura de depoente ao 

depor sobre o tópico exigido. Ele assumiu o turno da fala, pois neste cenário coercivo ele 

devia apresentar uma descrição detalhada de tudo o que aconteceu durante a viagem e, 

por isso, apenas o seu discurso fora registrado pelo secretário-escrivão. Dessa forma, 

podemos entender que o depoimento envolveu muito mais do que a categorização de 

quem  “fala”, “ouve” ou “escreve”, mas a posição que estes sujeitos ocupavam  e 

projetavam no contexto da interação. 

 Após a apresentação formal do depoente Nuno da Silva e do local da sua captura, 

o depoimento apresenta uma descrição da captura do comandante português por Francis 

Drake e o motivo pelo qual ele tomara a sua embarcação portuguesa, Maria110: 

And lying there, there came sixe ships, which seemed to be Englishmen, 

whereof the Admirall boorded his ship, and by force with his men tooke him 

                                         
109 Segundo o teórico, footing representa o alinhamento, postura, posição e projeção do eu de um 

participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em construção. Conferir em 

Goffman, E. Footing. IN Garcez, P.; Ribeiro, B. (Orgs.). Sociolinguística Interacional: Antropologia, 

Linguística e Sociologia em Análise do Discurso. Porto Alegre: Editora Age, 1998, p. 70-97 
110 A informação quanto ao nome da embarcação de Nuno da Silva é apresentada no seu depoimento ao 

Tribunal da Inquisição. Conferir em: Sworn deposition III of the portuguese pilot Nuño da Silva, given on 

May 23 1579 before the tribunal of the inquisition of Mexico, immediately after his arrest. In: Nuttal, Zelia. 

New Light on Drake. A collection of documents relating to his voyage of circumnavigation 1570-1580. 

London: Hakluyt Society, 1914, p.295. 



79 

 

 

 

out of his ship, bringing him in the boate aboord the Admirals shippe, leaving 

some of his best men aboord his ship: and although the fortresse of the Island 

shot foure or five times at them, yet they hurt not the Englishmen: who having 

done, set saile from thence to the Island of Brava, taking with them the ship 

of the sayd Nuno da Silva : being there, they filled certaine vessels with fresh 

water: from thence holding their course inward to sea, having first with a boat 

set the men of Nuno da Silvas ship on land, onely keeping Nuno da Silva in 

his ship, as also his ship with the wines that were therein. And Nuno da Silva 

saith, the cause why they kept him on boord was, because they knew him 

to bee a pilot for the coast of Brasilia , that hee might bring them to such 

places in those countreys as had fresh water 
 

      O depoente deixou claro à quem dirigia seu discurso que tanto ele quanto a sua 

tripulação foram retirados da embarcação à força por Drake, o que de certa forma 

impediu que conseguissem apresentar resistência. O forte disparou contra a frota do 

comandante inglês com o intuito de inibir sua ação, mas tal feito não teve o efeito 

desejado, pois nenhum dos tiros feriu Drake ou seus homens. Francis Drake partiu do 

porto de ilha Brava, deixando a tripulação em terra e levando consigo apenas a 

embarcação carregada com vinho e Nuno da Silva. Ele deixou claro que o motivo pelo 

qual foi tomado como cativo foi sua experiência pela costa brasileira e a possibilidade de 

apontar lugares em que poderiam abastecer a embarcação com água fresca. 

 A necessidade de Nuno da Silva em apontar no início do texto que ele e sua 

embarcação foram tomados a força por Drake, e que o comandante inglês o manteve 

cativo para obter água fresca era uma forma de se defender das acusações dos outros 

ibéricos111 capturados, acerca da sua relação amistosa com Francis Drake. Os pilotos e 

marinheiros ibéricos foram convocados pelas autoridades locais a prestarem 

esclarecimentos sobre os saques realizados por Drake ao longo do seu percurso pela costa 

da Nova Espanha. Segundo os depoentes, Nuno da Silva e Francis Drake conversavam 

                                         
111 NUTALL, Zelia.Letter from the inquisitors of Mexico to the Archbishop of Guatemala requesting him 

to obtain the testimony of any person who had ben taken prisioners by Drake, as an investigation was 

pending against Nuno da Silva. Ibid, p.374. 
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em inglês como amigos íntimos112. A conversa em língua inglesa impossibilitava a 

compreensão do assunto por parte dos outros ibéricos cativos113. Além disso, Drake 

elogiava os conhecimentos naúticos de Nuno da Silva na frente de outros prisioneiros114 e 

o considerava um excelente piloto: “The said Captain Francis spoke in his praise, saying 

that he was an excellent pilot. The pilot witness believes that the said pilot led them 

though the Strait to the South Sea”115. Diferentemente dos outros pilotos capturados, que 

forneciam informações desejadas por Drake sobre portos e rotas e em seguida eram 

liberados, Nuno da Silva foi o único piloto que permaneceu por mais tempo como cativo 

de Drake, de 19 de janeiro de 1578 a 13 de abril de 1579. Também pesava sobre Nuno da 

Silva as acusações quanto sua participação em cultos protestantes com o corsário, que 

levava consigo livros proibidos e queimados pela Inquisição, como o livro dos mártires 

de John Fox116. Segundo o depoente Juan Pascal, os ibéricos cativos iam para a proa do 

navio quando Drake iniciava a leitura da bíblia e de outros livros protestantes117, 

enquanto Nuno da Silva sentava próximo aos marinheiros e portava um livro semelhante 

ao deles. Ele e os “negros”118 eram os únicos a participarem das “cerimônias 

                                         
112 NUTALL, Zelia Deposition of Francisco Gomez Rengifo, factor of the port of Guatulco. Ibid, p.230. 
113 NUTALL, Zelia A report made by the Captain Juan Solano, lieutenant-governor of the province of 

Costa Rica, to the licenciate Valverde, president of the Audiencia of Guatemala, upon the piracies 

committed by the corsair Francis Drake. Ibid,1914 p.220. 
114 NUTALL, Zelia First depositions made by the prisioners of Francis Drake who were released at 

Guatulco and the official letters accompanying the transmission of their testimony.Ibid, 1914, p.240 
115NUTALL, Zelia Deposition of Guisepe de Parraces, passeger, taken prisioner by Drake on March 20th, 

ibid, 187. 
116 NUTALL, Zelia Letter from Gaspar de Vargas, “Alcade Mayor” or chief Alcade of Guatulco to the 

viceroy of new Spain in which he gives an account of the entrance of an English corsair into the port. Ibid, 

1914, p. 400.    
117 NUTALL, Zelia Examination of Juan Pascual, a prisioner of Drake. Ibid, 1914, 327. 
118 Os “negros” os quais Juan Pascual se refere são os escravos fugidos do Panamá, cimarrones, que 

contavam com a ajuda dos ingleses para escaparem das senzalas em troca de informações sobre a dinâmica 

da entrada e saída das embarcações espanholas nos portos e sobre o trânsito de mercadorias e metais 

preciosos. Conferir em: LANE, Kris.Pillaging the Empire: Piracy in the Americas, 1500-1750. New York: 

M.E. Sharpe. 1998. 
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luteranas”119. Nuno adentra em juízo ciente das suspeitas contra ele devido à sua prisão 

quando fora liberto por Francis Drake no porto de Guatulco (13 de Abril de 1579), em 

conjunto com o confisco do seu diário-de-bordo e bens, e convocação para prestar 

depoimento sobre seu período de cativeiro, tanto para o vice rei da Nova Espanha (20 de 

Maio de 1579) quanto para o Tribunal da Inquisição (23 de Maio de 1579). Partindo do 

conceito de  Gumperz (1992), de que o sujeito entra na comunicação com expectativas e, 

como isso, faz sentido do tópico e se posiciona, acreditamos que Nuno da Silva se 

posiciona neste depoimento como vítima de Francis Drake, ao afirmar que foi capturado 

a força, e como não cúmplice de Drake, ao descrever a entrada pelo Estreito de 

Magalhães120, como consequência da navegação de Drake pelo Rio da Prata. O 

comandante português não menciona qualquer tipo de relação íntima ou auxílio marítimo 

a Francis Drake para sustentar sua inocência na circunstância coersiva em que se 

encontrava. O vice-rei, por sua vez, acreditava que sua omissão ratificava sua culpa e 

cumplicidade com o comandante inglês, e que talvez fossem necessários outros meios 

para obter a verdade do depoente121. O valor sinalizador desta omissão de informações 

depende do reconhecimento tático do seu significado por  parte dos participantes, o que 

permite propor que  o silêncio de Nuno da Silva quanto sua participação na viagem de 

Drake pela costa da Nova Espanha é projetado pelo depoente como uma forma de 

proteção, enquanto que para o vice-rei é  uma comprovação da sua culpa. 

                                         
119 NUTALL, Zelia Deposition of Guisepe de Parraces, passeger, taken prisioner by Drake on March 20th. 

IN: Ibid, 1914, p. 187. 
120 NUTALL, Zelia Segundo o depoimento de um dos ibéricos capturados, Nuno da Silva havia auxiliado 

Drake a atravessar o Estreito de Magalhães. In:Deposition of Guiseppe de Parraces, passager taken 

prisionser by Drake on March 20th.  Ibid, 1914, p.187. 
121 O vice rei Martin Enriquez envia uma carta ao vice rei do Peru reportando o depoimento de Nuno da 

Silva e expressando sua certeza de que Nuno da Silva mentia quanto a sua relação com Francis Drake e que 

possivelmente seria necessário outros métodos (tortura) para que ele contasse a verdade. Conferir em: Copy 

of letter written by vice roy Martin Enriquex to the viceroy of Peru on May 21, 1579. IN: Ibid, 1914, p.253. 
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   Nuno da Silva também apresenta detalhes da  latitude da região da costa brasileira 

onde abasteceram a embarcação com água potável , o percurso de Drake em direção ao 

rio da Prata e sua aproximação a regiões próximas a entrada do Estreito de Magalhães. A 

descrição de Nuno quanto à busca de água potável desde que saíram de ilha Brava até a 

sua incursão por terras próximas à entrada da embarcação ratifica a sua assertiva de que 

os ingleses o mantinham em cativeiro devido a este propósito 

 

Being put off from the Island of Brava they helde their course to the land of 

Brasilia , which they descried upon the first of Aprill, under the height of thirtie 

degrees: and without landing or taking in fresh water, they helde on their 

course to Rio de la Plata, that is, The river of silver, lying under five and 

thirtie degrees, little more or lesse: where they went on land, and provided 

themselves of fresh water.   
 
 From thence they helde on their course till they came under nine and thirtie 

degrees, where they ankered: and beeing there they left two of their sixe 

shippes behinde them, and sailed but foure in companie (that of Nuno da 

Silva being one) till they came to the Bay called Baya de las Islas, that is, 

The Bay of the Ilands, lying under nine and fortie degrees, where it is sayde, 

that Magellan lay and wintered there with his shippe, when hee first discovered 

the Streight, which now holdeth his name. Into this Bay the twentieth of June 

they entred, and there ankered so close to the land, that they might send to it 

with a harquebuse shot: and there they sawe the land to bee inhabited with 

Indians, that were apparelled with skinnes, with their legges from the knees 

downeward, and their arms from the elbowes downeward naked, all the rest of 

their bodies being clothed, with bowes and arrowes in their handes, being 

subtill, great, and well formed people, and strong and high of stature: where 

sixe of the Englishmen went on land to fetch fresh water, and before they 

leapt on land, foure of the Indians came unto their boate, to whome the 

Englishmen gave bread and wine: and when the Indians had well eaten and 

drunke, they departed thence: and going somewhat farre from them, one of the 

Indians cryed to them, and sayde: Magallanes , Esta he minha Terra, that is, 

Magallanes , this is my countrey.  
 

   A descrição de Nuno da Silva apresenta pistas sobre a presença de tradutores, o 

que permite pensar que o depoimento não envolve apenas a presença da “voz” do 

depoente, mas a presença daqueles que participaram do processo de datação e de tradução 

do texto. Partindo do conceito de Blommaert (2006), de que os textos carregam traços 
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que o antecederam, além de sua história de uso, acreditamos que a tradução para o inglês 

dos nomes dos lugares citados em espanhol remete a presença do tradutor no texto. O 

tradutor se posiciona não apenas como codificador de signos linguísticos, mas como 

aquele que precisa deixar claro para seu público leitor os locais aos quais o texto se refere 

para que as referências espaciais pudessem fazer sentido para os leitores que 

desconheciam a língua do texto fonte. Umberto Eco (2007) afirma que a fidelidade na 

tradução  não é sinônimo de exatidão, mas sim a lealdade, honestidade, respeito e 

piedade122, o que permite entender que a tradução não pode ser concebida como um texto 

que deve reproduzir exatamente todas as palavras que estavam presentes no texto fonte, 

mas sim um compromisso em ser fiel com o sentido profundo do texto e “negociar a cada 

instante a solução que pareça mais justa”123.  O tradutor também esclareceu eventos que 

pudesem parecer confusos ao leitor com inserção de comentários em parênteses. 

  A narrativa também carrega marcas linguísticas daquele que data o texto fonte, o 

secretário-escrivão. A ocorrência do pronome ("you") de segunda pessoa do plural no 

quarto parágrafo e do pronome (I) de primeira pessoa do singular no quinto parágrafo 

demonstra que a situação descritiva do secretário sai de um contexto de distanciamento e 

passa a uma aproximação com o depoente e com o tópico. Quando o secretário datava em 

terceira pessoa, ele reportava às ações de Drake desvinculadas daquele que relatava as 

ações do comandante inglês, contudo, quando ele passa a utilizar a segunda do plural, ele 

inclui Nuno da Silva como  integrante da frota de Drake. A mudança da pessoa gramatical 

                                         
122 ECO, Umberto “ Se consultarem qualquer dicionário, verão que entre os sinônimos de fidelidade não 

está a palavra exatidão. Lá estão antes lealdade, honestidade, respeito e piedade” IN:Línguas perfeitas e 

cores imperfeitas. Quase a mesma coisa. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2007, p.426. 
123 ECO, Umberto. “ A fidelidade é, antes, a tendência a acreditar que a tradução é sempre possível se o 

texto fonte foi interpretado com apaixonada cumplicidade, é o empenho em identificar aquilo que , para 

nós, é o sentido profundo do texto e é a capacidade de negociar a cada instante a solução que nos parece 

justa. IN: Línguas perfeitas e cores imperfeitas. Quase a mesma coisa. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de 

Janeiro: Record, 2007, p.426. 
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não implica uma mudança no andamento discursivo do texto, mas a forma como o 

secretário projeta Nuno da Silva em um dado momento da sua documentação do 

depoimento. 

The entrie or mouth of the Streight is about a league broad, on both sides being 

bare and flatte land: on the North side they sawe Indians making great fires, but 

on the South side they saw no people stirring. The foure and twentieth day 

aforesayd, they beganne to enter into the Streight, with an Eastnortheast wind. 

This Streight may bee about an hundred and tenne leagues long, and in bredth a 

league. About the entry of the Streight, and halfe way into it, it runneth right 

foorth without any windings or turnings: and from thence about eight or tenne 

leagues towards the ende, it hath some boutes and windings, among the which 

there is one so great a hooke or headland, that it seemed to runne into the other 

land: and there it is lesse then a league broad from one land to the other: and 

from thence forward it runneth straight out againe: And although you finde 

some crookings, yet they are nothing to speake of. The issue of the Streight 

lieth Westward, and about eight or tenne leagues before you come to the ende, 

then the Streight beginneth to bee broader, and it is all high land to the ende 

thereof, after you are eight leagues within the Streight, for the first eight 

leagues after you enter is low flat land, as I sayd before: and in the entrie of 

the Streight you find the streame to runne from the South sea to the North sea.  
 
 And after they began to salle in with the Eastnortheast wind, being entred 

they passed along without any let or hinderance either of wind or weather: and 

because the high land on both sides lay covered with snow, and that all the 

Streight is faire and cleare, they helde their course a harquebuse-shot in length 

from off the North side, having nine and tenne fathome depth, with good 

ground, as I said before, where (if neede require) a man may anker: the hilles 

on both sides being full of trees, some of the hilles and trees reaching downe to 

the sea side in some places having plaine and even land: and there they sawe 

not any great rivers, but some small rivers that issued out of the riffes and 

breaches of the land: and in the countrey where the great Cape or crooking is, 

on the South side they saw certaine Indian fishermen in their Canoas or skiffs, 

being such as they saw first on the North side, but more people they saw not 

on the South side.  
    

    Quanto a este posicionamento do secretário-escrivão, Jowitt afirma que o 

depoimento de Nuno da Silva apresentava o ponto de vista das autoridades espanholas e 

não o do comandante português ou editor devido à referência a Drake como “pirata 

inglês” (JOWITT, 2010: 56). Keitt (2005: 20) apresenta um posicionamento semelhante 

ao defender que os documentos inquisitoriais não forneciam uma representação neutra da 

realidade. 
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The next day in the morning, they burnt the ship, that was laden with the 

Spanish wares , and took the other with them, passing forward with it on thier 

course, the captaine sailing along the shore with his pinnesse, and the ship 

keeping about a league from him to seaward, to seek for a ship whereof they 

had intelligence: and having in that mannersailed about five or forty leagues, 

they found the ship that lay at anker in a haven, who about hours before had 

been advertised of an English pirate or sea-rover, and had dsicharged eight 

hundred barres of silver out of her, and hidden it on the land, which silver 

belonged to the king of Spaine.  

 

 Acreditamos que a menção a Drake como corsário não esteja vinculada a uma 

visão da instância inquisitorial, mas a do secretário-escrivão. O poder do soberano real e 

religioso de fazer crer e obedecer em uma dada estrutura social orienta as ações dos 

sujeitos que constroem uma percepção da realidade pautada nos valores morais e 

religioso adquirido devido suas experiências sociais. Considerando a matriz de 

percepções e ações disponíveis aos sujeitos em um dado momento sócio-cultural, 

acreditamos que o secretário-escrivão não apresenta uma atitude mecânica de posicionar 

o que os soberanos reais e religiosos consideravam sobre o comandante inglês, mas uma 

tomada de posição pautada em valores e projeções que orientavam práticas sociais. O 

posicionamento do secretário-escrivão foi um “ato criador”, uma vez que no esquema 

estruturado de um depoimento, ele deixou marcas linguísticas da sua presença na relação 

imediata dele com o real. Contudo, o real do enunciado da testemunha se perde no 

momento em que ele deve sair do âmbito oral e passa a existir no cenário escrito. Essa 

transição ratifica que o depoimento de Nuno da Silva não pertence a ele, mas às 

autoridades locais e metropolitanas124, o que permitia que seu testemunho pudesse 

transitar por esses espaços através de cópias e citações a outros leitores. O comandante 

português não tinha direito sobre suas palavras e nem dimensão da sua circulação para 

                                         
124 VOSE, Robin. Beyond Spain: Inquisition History in a Global Context. In: History Compass, v.11, nº4, 

316–329, 2013, p. 321 
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além do seu local de produção e interlocutor alvo. A exclusão do direito de Nuno da Silva 

sobre seu discurso também é marcada pelo fato de caber ao secretário do vice-rei a 

função de datar o seu depoimento, o que tornava suas palavras sujeitas às convenções 

reais. 

  Nuno da Silva mencionou em seu depoimento que o piloto Juan Griego fora 

capturado por Francis Drake para que ele pudesse auxiliá-los a encontrar duas 

embarcações que haviam se perdido durante a travessia do Estreito de Magalhães. A frota 

de Drake era composta pelas embarcações Golden Hind, liderada pelo próprio Drake, 

Elizabeth, Maryfold, Swan e Benedict. Com duas embarcações deixadas para trás, na 

região próxima ao Rio da Prata, e a perda de duas durante a passagem pelo Estreito de 

Magalhões, o poder bélico de Drake se limitava a uma única embarcação, o que o 

deixava vulnerável frente ao seu objetivo “de dar a volta ao mundo e roubar mercadorias 

dos navios espanhóis com  licença da rainha”125. Neste contexto, a captura do piloto 

espanhol se tornava uma medida viável para tentar recuperar os navios perdidos, 

 

From thence they followed on their course along the coast for the space of 30. 

leagues, where they entred into a desert or unhabited haven: yet they went not 

on land, for every day they saw people upon the shore, & there they made out a 

smal pinnesse, the peeces wherof they brought ready framed out of England , 

and having prepared it, they launched it into the water, wherein the Captaine 

with fifteene men entred with the chiefe boatesman called John the 

Greeke, (being Master of the ship which they had taken in the haven of S. 

Iago,) wherewith they went to see if they could find the two shippes that 

they had lost by stormie weather, as I sayd before: and likewise thinking to 

goe on land to fill certaine vessels with fresh water, they durst not venture, for 

they saw people on all sides of the shore: so that in the ende they returned 

                                         
125 NUTALL, Zelia.Juan Griego foi convocado pelo Tribunal de Lima para prestar depoimento sobre sua 

captura por Francis Drake. Segundo Griego, Drake dizia ter saído de Plymouth com ordens da rainha do 

seu país e que o navio de Drake era de grande porte, continha 80 homens e arsenal bélico. Além disso, ele 

informa ao juíz que Drake roubara sua carta de marear para poder se guiar de porto a porto e que fora 

capturado pelo comandante inglês para resgatar duas embarcações perdidas no Estreito de Magalhães. 

Conferir em: Depositions of fifteen prisioners taken by Drake off the coasts of South and Central America, 

between February 1st and April 4th, 1579. New Light on Drake. A collection of documents relating to his 

voyage of circumnavigation 1570-1580. London: Hakluyt Society, 1914, p 134. 
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againe without hearing of the other ships: being there, they tooke all the 

ordinance out of their ship, and new dressed and rigged her: which done, they 

put a small peece of ordinance into the pinnesse, wherewith they set saile 

againe, following on their course. 
 

  Nuno da Silva declarou que Francis Drake roubou documentos e cartas de marear 

do piloto Alonso Colchero126, especialista em viagens à China, pois esses documentos 

permitiriam que ele se guiasse pela costa da Nova Espanha e até mesmo no retorno à 

pátria. A captura do piloto da embarcação do nobre Don Francisco de Zarate127 forneceu 

informações ao corsário sobre o porto de Guatulco e rotas para a China: 

 

The thirteenth of March, either the day before or after, in the morning they 

descried land, not being very high, being a small Island two leagues from the 

firme land, and there they found a small Bay, wherein they ankered at five 

fathome deepe close by the land, and there they stayed till the twentie day. 

Upon the which day there passed a Frigate close by the Island, which with their 

pinnesse they followed, and taking her, brought her to the English ship, which 

frigat was laden with Salsaperilla, and Botijas or pots with butter and hony, and 

with other things. The English Captaine went on boord, and cast the 

Salsaperilla on the land, leaving all the rest of the wares in the frigate, and then 

he put all his peeces into the frigate, that so he might lay his ship on shore, to 

new calke and trimme her, which continued till the three and twentie or foure 

and twentie of March. Which done, and having made provision of wood and 

fresh water, they held on their course along by the coast, sayling Westward, 

taking the sayd frigate and her men with them, and having sailed two dayes, 

the tooke their men out of her, and set them in the pinnesse, among the which 

were foure sailers, that meant to sayle to Panama, and from thence to China , 

whereof one they tooke, with the letters and patents that hee had about 

him, among the which were the letters of the king of Spaine, sent to the 

governour of the Philippinas, as also the sea-cards wherewith they should 

make their voyage, and direct themselves in their course. 
[...] They likewise tooke a Negro out of it, and three dayes after they both let 

                                         
126 NUTTALL, Zelia. O piloto espanhol informou as autoridades que Drake havia roubado seus mapas, 

diaŕios de bordo e documentos e afirmava que retornaria a pátria pela China, região a qual nunca navegara 

antes e cogitava fazê-lo. Conferir em : Deposition of the pilot Alonso Sanxhez Colchero concerning his 

having been taken prisioner by the corsair Drake on March 20, 1579. New Light on Drake. A collection of 

documents relating to his voyage of circumnavigation 1570-1580. London: Hakluyt Society, 1914, p.194.   
127 NUTTALL, Zelia.Zarate enviou uma carta ao vice rei da Nova Espanha informando o saque de Drake 

e principalamente a relação amistosa entre Nuno da Silva e Francis Drake. Segundo o nobre espanhol, eles 

eram tão íntimos, que ele acreditava que o piloto português havia vindo junto com ele da Inglaterra. Outro 

agravante mencionado na carta, eram as promessas de recompensas a tripulação baseado no ouro e prata 

saqueados. Conferir em: Letter from Don Francisco de Zarate to Din Martin Enriquez , viceroy of New 

Spain, giving an account of what happened to him with Francis Drake in the South Sea.. New Light on 

Drake. A collection of documents relating to his voyage of circumnavigation 1570-1580. London: Hakluyt 

Society, 1914, p.204. 



88 

 

 

 

the ship and men goe whether they woulde, setting therein the two saylers that 

should goe for China , which they had taken in the frigate, keeping onely 

one sailer to shewe them where they should find fresh water, to the which ende 

they tooke the emptie vessels with them to fill with water, and so kept on their 

course to the haven of Guatulco, where they put in, being upon Monday the 

thirteenth of Aprill, and having ankered, they stayed there till the sixe and 

twentie of Aprill: and about three or foure houres within the night, they set 

sayle, holding their course Westward, and an houre or two before they let Nuno 

da Silva goe, putting him into another ship, that lay in the haven of Guatulco.  
 

       Quando os ingleses chegaram a Guatulco, realizaram saques às embarcações nos 

portos e na cidade e libertaram o comandante português em um navio do porto. Nesse 

momento, encerra-se a descrição de Nuno da Silva acerca do seu período de cativo. O 

piloto português mencionou lugares que possivelmente ele percorreu para retornar à 

pátria, Ilhas Mollucas e Cabo da Boa Esperança - “From thence forward the Englishmen 

passed on their voyage, to the Islands Mollucas, and from thence they passed by the Cape 

de Buena Esperanza, and so to England , as it is well knowen, so that this is onely the 

description of the voyage that they made, while the said pilote Nuno da Silva was with 

them”.  

    O relato de Nuno da Silva não se encerra com o fim da narrativa sobre sua captura 

por Francis Drake. Em conjunto com o encerramento do seu relato de cativeiro, há uma 

carta de Francis Drake a John Winter, encontrada em uma das embarcações inglesas e 

traduzida para o tribunal de Lima pelo cativo inglês John Butler. Nesta carta, Drake pede 

que Winter não realize saques contra a embarcação de João Antão e que alerte outros 

ingleses a fazerem o mesmo. O nobre e Drake haviam selado um acordo de que ele 

tentaria evitar a condenação dos ingleses que haviam sido capturados em Nombre de 

Dios e, em troca, sua embarcação não sofreria nenhum dano por ele ou por outros 

ingleses. 

 Este anexo, em conjunto com o depoimento de um dos pilotos considerados 
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cúmplices de Drake, reforça a periculosidade que os corsários ingleses representavam 

para a Coroa espanhola e a ameaça que alianças entre pilotos e corsários poderia 

representar para a soberania de Castela.  Voigt (2009) entende que a anulação da pena 

atribuída ao piloto de exílio eterno nas Índias, devido à sua participação em cerimônias 

protestantes por livre vontade pelo rei espanhol, foi uma forma de evitar que ele se 

levantasse definitivamente contra a Coroa espanhola, uma vez que poderia se aliar a 

Francis Drake ou, até mesmo, a outros invasores europeus. A pesquisadora classifica essa 

transição de um estado de perigo do navegante para um estado de liberdade de "cativeiro 

feliz" (VOIGT, 2009:257). 

   O depoimento do comandante português Nuno da Silva em Guatulco ao vice-rei 

da Nova Espanha e  de outros pilotos ibéricos capturados ao longo da incursão de Francis 

Drake pela Nova Espanha a instâncias administrativas e inquisitoriais, atendia aos 

interesses das autoridades em deter mais provas quanto à atuação de piratas ingleses 

presentes em possessões espanholas com o apoio da rainha, assim como alertar as 

autoridades locais e o próprio rei da Espanha quanto à periculosidade do navegante 

inglês, que ousara desafiar o reino de Castela. Em um cenário de ameaça externa, a 

produção de manuscritos sobre os depoimentos dos cativos possuía um valor simbólico e 

documental para aqueles encarregados de evitar a presença estrangeira em possessões 

espanholas. Contudo, a incorporação do depoimento do piloto português no suporte 

impresso, o texto deixa de ser um documento e passa a assumir o papel de relato de 

viagem, assim como Nuno da Silva passa a ser um autor. Essa posição de autor confere 

autenticidade ao seu discurso e autoridade para integrar o corpus de narrativas referente à 

viagem de circum-navegação de Francis Drake, como o relato de Edward Cliff. Portanto, 
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por ser autor da narrativa, Nuno da Silva pôde assumir o papel de testemunha. Como 

afirma Purchas, não havia melhor descrição sobre um evento do que o da testemunha, 

“remarkeable varieties of men and human affaires are by eyewitness related more amply 

and certainly than any Collector ever hath done” (PURCHAS 1903: 49).  
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6- Conclusão 

 

 A disposição de um texto em diferentes suportes em um dado contexto sócio-

histórico nos convida a pensar  que “a encarnação do texto em uma materialidade 

específica carrega diferentes interpretações, compreensões para diferentes públicos” 

(CHARTIER, 1998:18). Os dispositivos materiais pelos quais o texto se apresenta a um 

dado público leitor contêm indícios dos diferentes contextos sócio-culturais e ideológicos 

que o condicionam. A "viagem" do texto de uma localidade a outra envolve um encontro 

com diferentes repertórios culturais e interlocutores/leitores. A circulação do texto em 

outras localidades também envolve novas formas de valoração e mecanismos de 

ressignificação do texto por parte dos sujeitos que com ele interagem. 

  Quanto ao significado do suporte material desta narrativa estudada, podemos fazer 

a seguinte recapitulação: o manuscrito auxiliava as Coroas Católicas a manterem em 

sigilo as notícias sobre as riquezas das suas colônias. Já o impresso atendia aos anseios 

dos editores ingleses de romper o monopólio informacional destas potências marítimas. A 

presença desses pilotos ibéricos nas coletâneas impressas reconfigurava a posição social 

dos pilotos, isto é, eles passavam a ser autores do texto. 

   De forma a exemplificar nossa assertiva, mencionamos a narrativa do piloto 

espanhol, Francis Gaulle, incorporada no terceiro volume da coletânea, The Principal 

Navigations (1600), como parte da catalogação de viagens realizadas pelo golfo da 

California. Nas instâncias administrativas espanholas, as narrativas manuscritas dos 

pilotos eram valorados como documentos enquanto que no âmbito editorial inglês, eles 

eram valorados como relatos de viagem. No novo contexto material e espacial do texto, o 
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navegante ibérico era visto como uma figura de extrema autoridade, devido aos seus 

conhecimentos naúticos e cartográficos nas terras do Novo Mundo, por isso, este súdito 

foi elevado a uma nova posição, a de autor. 

  A história de publicação do depoimento do piloto-cativo Nuno da Silva nos 

convida a questionar a noção de autoria e a explicitar os regimes de verdade que 

governam os relatos de viagem. Mediante a circulação de pessoas e textos no espaço 

atlântico surgiram novos “autores” de relatos de viagem, os cativos. A migração forçada 

desses sujeitos, devido às rivalidades religiosas e a ambições imperiais, fez com que os 

cativos se tornassem figuras fundamentais para o projeto editorial das nações 

concorrentes em ampliar o conhecimento dos nativos  sobre as regiões do Novo Mundo. 

O piloto português é apresentado ao leitor como o autor da narrativa sobre a viagem que 

fizera  durante seu cativeiro, ou seja, Nuno da Silva é o cativo-autor do texto, e sua 

posição de autor permite que o seu depoimento seja aceito como testemunho da 

empreitada de Drake na coletânea de Hakluyt. Apesar da relevância da figura do autor 

para a existência social do relato de viagem e sua presença nas coletâneas, o nome do 

editor e impressor é que aparecem na folha de rosto das coletâneas da viagem, uma vez 

que possuem destaque na instância editorial e detêm o direito de manipulação do texto 

(editor), publicação e direitos sobre o texto (impressor). 

 O cativeiro de Nuno da Silva possibilitou a reconstrução da primeira viagem de 

circum-navegação inglesa, assim como representava um dos prêmios da viagem de 

Drake. Publicar este depoimento tornava os editores coparticipantes da viagem do 

corsário inglês e o público leitor testemunha da “famosa viagem” de Drake que, após 

retornar da sua viagem de circum-navegação com a embarcação Golden Hind repleta de 



93 

 

 

 

mercadorias e metais preciosos saqueados, recebera o título de Sir da rainha Elizabeth I. 

Por mais que houvesse uma exaltação à pirataria na coletânea de Hakluyt, havia uma 

preocupação no reinado da dinastia Tudor com este tipo de prática, o que  fez com que a 

pirataria deixasse de ser uma questão restrita a uma punição por parte dos comandantes 

da embarcação e passassem a ser uma preocupação jurídica, tanto no  reinado de Henry 

VIII, através da lei Offences at sea act (1536), quanto no reinado de Elizabeth I, com a 

Proclamation against the maintenance  of pirates (1569). 

   A publicação de relatos de cativeiro de ibéricos em conjunto com narrativas de 

viagens inglesas era a ferramenta utilizada pelo editor Hakluyt para convencer a Coroa 

inglesa a financiar viagens de exploração e colonização no Novo Mundo. O depoimento 

de Nuno da Silva materializava o sucesso da empreitada marítima de Francis Drake, que 

retornava à pátria com ouro, prata, mercadorias, mapas e documentos dos pilotos 

capturados, ou seja, as “conquistas” da viagem de Drake possibilitariam outras conquistas 

para a Coroa, se a rainha patrocinasse mais viagens semelhantes à do corsário. 

 A pirataria de bens e textos satisfaziam aos interesses dos patrocinadores da labuta 

intelectual de Hakluyt, Francis Walsingham e Robert Cecil, secretários da rainha e do 

comerciante Charles Howard. Essas coletâneas de viagem também atendiam aos anseios 

comerciais da instâncias financiadora dos estudo de Hakluyt, Clothworkers's Company 

(companhia têxtil), visto que a implementação de colônias ampliaria o mercado 

consumidor e, consequentemente, os lucros com a venda dos produtos manufaturados. 

Partindo do conceito de Fairclough (2001: 91), de que o discurso é um modo de ação, 

uma forma como as pessoas podem agir sobre o mundo e, especialmente, sobre os outros, 

podemos propor que este cenário político-editorial do texto visava aos seguintes leitores 
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alvo: os patronos, os comerciantes, a Coroa e um público inglês geral de leitores. Os 

comerciantes poderiam ser futuros patrocinadores, a Coroa tinha autoridade de conceder 

cartas de patente e o leitor comum poderia vir a se tornar um navegante inglês. 

   O sigilo sobre informações referentes às terras recém descobertas pela Casa de 

Contratação  era uma forma de defesa de um mare clausum, enquanto que a publicação 

de relatos de pilotos capturados por  Hakluyt e Purchas era a defesa de um mare liberum, 

“the sea and trade are common by the lawe of nature and of nations, it was not lawfull for 

the Pope, nor is lawfull for the Spaniard, to prohibite other nations from the 

communication & participation of this lawe” (HAKLUYT[1595-98], apud Armitage, 

2000: 108). A "liberdade dos mares", defendida pelo clérigo-editor, envolveu tanto 

pirataria quanto tecnologia da imprensa. Graças à pirataria marítima e a prática de 

cativeiro, os piratas/corsários ingleses conseguiram circular em territórios que pertenciam 

às Coroas católicas forçando, assim, uma abertura destes “mares” à Inglaterra. O livro 

impresso, por sua vez, promoveu a livre circulação dos “segredos ibéricos” para novos 

espaços, desarticulando, assim, o direito exclusivo dos ibéricos sobre o discurso dos seus 

súditos. Pautado na semelhança gráfica entre as palavras "livro" e "liberdade" em latim, 

“liber (livro) / liber (liberdade)” (CANFÔRA, 2003:73), acreditamos que a inclusão de 

relatos ibéricos em coletâneas impressas inglesas promovia a liberdade desses texto do 

domínio de Castela.  

  A incorporação de manuscritos ibéricos nas coletâneas inglesas também 

desencadeou transformações nos textos e sujeitos. Os manuscritos perderam seu caráter 

documental no suporte impresso e passaram a vigorar como narrativas de viagem. Esse 

gênero literário, por sua vez, exigia a presença de um nome ao qual pudesse ser atribuída 
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a viagem narrada. A autoria determinava o “modo de existência, circulação e 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2001: 

74) e uma relação de homogeneidade, filiação e autenticação com os outros textos. 

Pautado nessa premissa, acreditamos que a autoria conferiu credibilidade/veracidade à 

narrativa de Nuno da Silva possibilitando, assim, que a narrativa fosse incorporada em 

conjunto com  outras sobre a viagem de circum-navegação de Francis Drake na coletânea 

The Principal Navigations (1600). 

 O auctor dos textos é o elemento que assegurava a sua autoridade no regime 

literário, mas no cenário jurídico inglês, o auctor estava subordinado à figura do 

impressor e patrono. O auctor era reconhecido como aquele que escrevia um texto e não 

como aquele que possuía direitos sobre o trabalho intelectual, copyright , ou seja, ele era 

apenas um escriptor. Os escritores apenas eram reconhecidos socialmente como autores 

quando seus textos transitavam pelo público leitor por meio do livro impresso, “para 

'erguir-se como autor', escrever não era suficiente, era preciso fazer circular as suas obras 

entre o público, por meio da impressão” (CHARTIER, 1998: 45). Chartier corrobora 

nosso argumento quanto à metamorfose do cativo em autor no suporte impresso e da 

sujeição deste autor às "práticas reguladoras da cultura impressa” (VILLAS BÔAS, 

2012:81). 

   Nossa pesquisa sobre a transformação do piloto em autor permitiu perceber que 

o caráter transformador do livro também se aplicava ao seu público leitor. Na primeira 

edição da coletânea The Principal Navigations (1589), Hakluyt deixa explícito ao patrono 

o poder transformador do livro. Segundo o clérigo-editor, os livros de cosmografia 

instruíram sua ignorância sobre novas terras até então descobertas, ao mesmo tempo em 
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que o instigaram a ler os mais diversos livros sobre viagens e descobertas realizadas pelas 

nações europeias. Esse artefato instruíra sua ignorância e o instigara à leitura de mais 

viagens, por isso Hakluyt recorrera ao suporte impresso para “educar suas mentes para 

corajosas e elevadas empreitadas”128 e, com isso, convencer os ingleses a “levantarem as 

âncoras”129 em prol de viagens tão prósperas quanto a dos ibéricos. O livro impresso 

instruía e instigava novas viagens ao Novo Mundo. A capacidade deste artefato de 

desarticular o monopólio informacional dos ibéricos, transformar os sujeitos em autores e 

os  leitores em uma nova geração de navegantes nos permite entender o motivo pelo qual 

Purchas (1905: 173) considerava o impresso e a navegação as maiores atribuições da 

indústria humana. 

 

 

 

                                         
128 DEANE, Charles “The the books of discoveries of the West Indies and the conquests of the same, be 

also carried to keep men occupied from worse cogitations, and to raise their mindes to courage and high 

enterprizes”. IN: Things forgotten may here be noted as they came to mind , and after be placed with the 

rest and after that in all  be reduced into rest order the best order., Documentary History of the State of 

Maine, volume II contaning a Discourse on Westen Planting written in the year 1584 by Richard Hakluyt. 

Cambridge: John Wilson and son, 1817, p. 167. 
129 HAKLUYT, Richard.A preface to the Reader touching the Principall Voyages and Discoveries in this 

part. IN:  HAKLUYT, Richard. The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English nation. 

Londres; 1598. Disponível em: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbi

b%3A%40field%28NUMBER%2B%40od1%28rbdk%2Bd0301%29%29&linkText=0. Data de acesso: 

25/03/2014. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbdk&fileName=d0301//rbdkd0301.db&recNum=11&itemLink=r%3Fintldl%2Frbdkbib%3A@field(NUMBER%2B@od1(rbdk%2Bd0301))&linkText=0
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