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“This little light of mine, I’m gonna let it shine.” 
Garbage – Beloved Freak 
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INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa que desenvolvemos nesta monografia buscou analisar o papel 

de grupos marginais no processo de produção do conhecimento geográfico sobre a 

América do Sul. A abordagem escolhida consistiu no estudo dos saberes localizados 

em um caso histórico particular:  as viagens da tripulação que, sob o comando do 

pirata inglês Bartholomew Sharp, circundou o continente sul-americano, entre 1680 

e 1682.  

Sabemos que pelo menos seis autores têm as suas experiências de viagem 

impressas e publicadas.1 Neste estudo, utilizamos as obras de John Cox e Basil 

Ringrose, em que estão presentes relatos das atividades diárias da tripulação entre 

1680 e 1682, e contemplaram, em suas narrativas, os momentos singulares da 

viagem – como tentativas de saque de cidades ou de embarcações e das atividades 

ligadas ao cotidiano da navegação – e os aspectos naturais da geografia americana. 

O testemunho de John Cox, intitulado Voyages and Adventures of Capt. Barth 

Sharp, And Other, in the South Sea: Being a Journal of The Same, foi publicado em 

Londres no ano de 1684, por Philip Ayres. No ano seguinte, as descrições de seu 

companheiro Basil Ringrose foram adicionadas pelo editor William Crook à obra 

Buccaneers of America, de John Esquemeling, e pudemos acessá-las por meio de 

uma reedição datada de 1898. Já os relatos de Cox foram acessados por meio de 

fotografias da edição original.  

Essa documentação foi compreendida no interior de um contexto no qual as 

experiências de viajantes no Novo Mundo e os conhecimentos produzidos por eles 

se apresentava por meio de diferentes tipos de produção cartográfica. De acordo 

com Andréa Doré, três diferentes tradições herdadas da Antiguidade contribuíram 

para a produção cartográfica europeia nos séculos XVI e XVII: 

 
“A tradição científica ou matemática, baseada em Ptolomeu, contribuiu para 
a representação das terras em mapas. Outra tradição, mais literária, 
histórica e descritiva, pintou o homem e suas ações sobre a superfície da 
terra, como fez Estrabão. E uma terceira tradição, herdada do pensamento 

                                            
1 As versões impressas não são as únicas. Além disso, existem versões manuscritas de relatos de 
Ringrose, Sharp, de um autor anônimo (possivelmente um dos julgados na Jamaica em 1682). 
William Hack ainda produziu um atlas contendo informações baseadas no relato e esboços de Basil 
Ringrose, somados às informações do derrotero espanhol. 
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prático de Aristóteles e dos filósofos estoicos, estudou o mundo de acordo 
com os quatro estados, ou elementos, da matéria: terra, água, fogo e ar.” 2  
 

Paralela à produção de mapas, relatos e cosmografias, de tradição 

humanística, eram também produzidos mapas ligados à prática da navegação, como 

os roteiros e as cartas-portulano. De acordo com Junia Furtado, auxiliavam a 

pilotagem marítima ao incorporar instrumentos gráficos de auxílio à projeção de 

manobras, como a rosa-dos-ventos e as linhas de rumo.3 

A expedição de Bartholomew Sharp foi um caso singular ao ter representado 

uma oportunidade ímpar aos viajantes ingleses, que realizaram um feito restrito aos 

espanhóis no final do século XVII: navegar pelo Mar do Sul. Ao longo de dois anos, 

a tripulação de piratas esteve em regiões dos oceanos que banham a parte ocidental 

do continente sul-americano. Os conflitos em torno de sua presença, narrados por 

Ringrose e Cox, evidenciam sua importância no cenário das disputas pelo acesso 

aos domínios coloniais no Novo Mundo, na medida em que piratas ingleses 

estiveram presentes na principal via de escoamento das riquezas obtidas no Peru 

pelo tráfego marítimo.  Além disso, pilharam e saquearam embarcações e cidades 

que participavam do mundo colonial espanhol. O caráter conturbado desses eventos 

quase resultou em uma crise diplomática, na medida em que as autoridades 

espanholas em Londres pressionaram as cortes inglesas para julgarem os crimes 

cometidos pelos seus súditos. Três dos viajantes, Bartholomew Sharp, William 

Williams e o já mencionado Cox, foram levados enquanto réus diante de uma corte 

do Almirantado, onde responderam por suas atividades.  

Foi importante nos remetermos, durante o estudo, à historiografia que 

também percebeu a importância da viagem comandada por Sharp e dos relatos 

produzidos pelos tripulantes.  Desde os estudos de Edward Lynam na década de 

1950, e de Christopher Lloyd, na década de 1970, pudemos acessar o interesse da 

Academia britânica sobre a viagem, sobretudo ao traçarem aspectos biográficos dos 

piratas e nos direcionarem no sentido de fontes oficiais onde podem ser encontradas 

referências a esses piratas. Guadalupe Pinzón Rios colaborou significativamente ao 

nos apontar a possibilidade de estudar o conteúdo imagético que compõe os relatos, 

e como este é parte indissociável da linguagem empregada pelos autores. A 
                                            
2 DORÉ, A. America Peruana e Oceanus Peruvianus: uma outra cartografia para o Novo Mundo”. 
Revista Tempo, v. 20, Niterói, 2014, p. 10.  
3 FURTADO, J. “Guerra, diplomacia e mapas: a Guerra da Sucessão Espanhola, o Tratado de Utrecht 
e a América portuguesa na cartografia de D’Anville”. Revista Topos. v.12, n. 23, jul-dez. 2011, p. 71.  
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colaboração de Derek Howse e Norman J. Thrower nos permitiu acessar 

informações sobre os episódios que sucederam à viagem e não estão incluídas nos 

relatos, como os eventos do julgamento de Sharp. Também contribuiu 

significativamente para a abordagem do relato de Basil Ringrose, por indicar as 

implicações tecnológicas da produção cartográfica do bucaneiro, de que forma 

construiu seu relato, como abordou a natureza geográfica e de que forma esse 

objeto foi representado em sua obra. 

  O procedimento de análise da documentação consistiu na combinação de 

dois marcos metodológicos. Primeiramente, o conteúdo programático da Micro-

História nos orientou no sentido de analisar uma determinada situação e optar entre 

diversos eixos que se concentraram nesse fenômeno histórico. Giovanni Levi, ao 

estudar a carreira de um exorcista no Piemonte do século XVII em sua obra A 

Herança Imaterial (1985), pôde reunir diversos aspectos do contexto histórico de 

uma sociedade rural periférica – como as estratégias das famílias e dos indivíduos, 

os comportamentos econômicos ligados às lógicas do mercado de terras, as 

relações hierárquicas e as formas de poder reunidas na vida cotidiana dos 

piemonteses, etc. – e reconstruir a história ao rés-do-chão, como defende Jacques 

Revel.4 Essa orientação metodológica também nos orientou no sentido de mobilizar 

o recurso da narrativa histórica como forma de explorar os aspectos políticos, sociais 

e econômicos concentrados na viagem, assim como tentar compreender quais eram 

os papéis desempenhados pelos viajantes. 

A compreensão desses papéis foi orientada, de um lado, pelos estudos 

sobre a temática da pirataria e seu impacto social, econômico e político. A 

historiografia nos permitiu compreender quais eram os espaços possíveis de 

atuação dos piratas e como se relacionaram com determinados processos históricos 

decorridos em finais do século XVII, principalmente a formação de grupos sociais 

ligados à pratica da violência marítima, a configuração da economia colonial no 

Novo Mundo e a expansão britânica.  

Por outro lado, compreendemos que os piratas agiram como grupos sociais 

em espaços marginalizados tanto da sociedade metropolitana quanto do mundo 

colonial. Segundo Jean-Claude Schmitt, o conceito de marginalidade, ao contrário 

da exclusão, implica um caráter transitório do estabelecimento de relações entre um 

                                            
4 REVEL, J. “Prefácio. A história ao rés-do-chão.” In: LEVI, G. A Herança Imaterial. Trajetória de um 
exorcista no Piemonte do século XVII, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 25. 
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grupo periférico e o seio da sociedade. Mesmo que suas atividades pudessem ser 

consideradas criminosas, ou seja, legalmente repreensíveis, podemos perceber que 

os viajantes não se tornaram indivíduos excluídos. Desta forma, ao invés de 

considerá-los um grupo excluído, isolado da sociedade e plenamente resistente às 

normas sociais, consideramos a tripulação de piratas comandada por Bartholomew 

Sharp agentes ativos no interior de uma dada conjuntura histórica.  Portanto, 

buscamos compreender qual era o repertório de ações de que dispunham para se 

esquivar de possíveis retaliações pelas autoridades inglesas.5 

 Por conseguinte, consideramos a própria documentação como um indício 

das práticas empreendidas pelos viajantes. Compreendemos que Cox e Ringrose, 

ao empregarem uma linguagem de representação da natureza geográfica, 

permitiram que seus relatos de viagem exercessem fins semelhantes à literatura 

cartográfica contemporânea do século XVII. Por conterem descrições históricas e 

geográficas – inclusive por meio de mapas –, acompanhadas de instruções práticas 

para possíveis leitores interessados em replicar os feitos dessa viagem, os relatos 

conformaram discursos que realizaram o mapeamento das novas regiões.6 

Para melhor compreender o caráter da documentação e de que forma ela 

poderia ter afetado a sociedade inglesa, lançamos mão de um segundo marco 

metodológico: a análise crítica da cartografia, conforme desenvolvida por John Brian 

Harley e David Woodward. Desde a década de 1980, os autores propuseram uma 

mudança na abordagem histórica da cartografia, na medida em que deve ser 

analisada enquanto uma prática social produtora de discursos sob o formato de 

mapas.7 Alinhamo-nos igualmente à proposta de Matthew Edney, que consiste em 

submeter o conteúdo imagético e as representações cartográficas ao exame de sua 

natureza discursiva e, neste sentido, estudá-los de acordo com suas especificidades 

                                            
5 SCHMITT, J. C. “A História dos Marginais.” In: LE GOFF, J. (ed.) A História Nova. São Paulo: 
Martins Fontes, 1990, 1ª ed, p. 285-287. 
6 PADRÓN, R. The Spacious Word: Cartography Literature, and Empire in Early Modern Spain. 
Chicago & London: The University of Chicago Press, 2004. p. 92-136. Ricardo Padrón entende que 
diversos tipos de literatura contribuíram para que, no contexto da Espanha do século XVI, o Novo 
Mundo fosse assimilado pelo conhecimento dos europeus ao terem realizado e fornecido 
mapeamentos da geografia do continente americano. 
7 HARLEY, J. B. & WOODWARD, D. “Preface.” In: The History of Cartography. Volume I. Cartography 
in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. University of Chicago Press, 
1987, p. XV-XXI e HARLEY, J. B. “Textos y contextos en la interpretación de los primeiros mapas.” In: 
La Nueva Naturaleza de los Mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografia. México: FCE, 2005, p. 
59-78. 
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simbólicas, visando romper com as pretensões de neutralidade dos mapas que 

contribuíram historicamente para os legitimar enquanto discurso científico.8  

A partir desses referenciais metodológicos, três questões orientaram a 

pesquisa: quem foram os autores dos discursos? Dentro de quais relações de 

controle e de poder esses discursos estiveram inseridos? Como se verifica nesses 

documentos o conhecimento geográfico de regiões até então desconhecidas dos 

europeus?  

Ao longo do primeiro capítulo, abordamos as questões da autoria ao 

olharmos para o significado social, político e econômico da pirataria no contexto do 

nascente Império Britânico. Identificamos nas narrativas sobre a primeira parte da 

viagem conduzida por Sharp – entre a saída dos viajantes do Atlântico, em abril de 

1680, até a chegada na Ilha do Duque de York, próximo ao Estreito de Magalhães 

em outubro de 1681 – indícios que nos permitiram traçar o significado social e 

político da viagem. Estabelecemos os referenciais historiográficos que nos 

permitiram compreender essas ações como indícios de um fenômeno social 

decorrido, nos mares caribenhos, entre os séculos XVII e XVIII, e qual era o 

significado desse fenômeno tanto para os trabalhadores e marinheiros quanto para 

as elites econômicas locais.  Em seguida, desenvolvemos as implicações políticas 

da presença e dos crimes perpetrados pelos viajantes ingleses em regiões 

controladas e colonizadas pela Espanha. Apontamos, em primeiro lugar, que os 

piratas poderiam agir livremente enquanto suas práticas estivessem alinhadas aos 

interesses das elites políticas atuantes no parlamento e, caso isto não se 

apresentasse, o ambiente legal inglês poderia oferecer mecanismos que 

possibilitavam a absolvição de um réu julgado por crimes de pirataria. Por último, 

buscamos compreender qual era a relevância da presença de ingleses no continente 

sul-americano ao deslocarmos a discussão política para questões relativas aos 

projetos europeus de expansão dos domínios coloniais e a importância do acúmulo 

de conhecimentos sobre a geografia do Novo Mundo, sobretudo para as cortes 

inglesas. 

No segundo capítulo, narramos o desfecho da viagem e as repercussões 

imediatas de suas atividades quando Sharp, Cox e Ringrose retornam para a 

                                            
8 LOIS, C. “La historia de la cartografia.” In: Mapas para la Nación. Episodios en la historia de la 
cartografia argentina. Biblos: Buenos Aires, 2014, p. 25-27 e EDNEY, M. Theory and the History of 
Cartography. In: Imago Mundi, v. 48, 1996, p. 188. 
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Inglaterra em 1682. Analisamos o papel que os piratas desempenharam na 

construção de conhecimento cartográfico sobre o continente americano ao apontar o 

teor dos discursos propostos por Cox e Ringrose, qual o caráter da documentação 

que foi disponibilizada e defendemos que propuseram representações da realidade 

geográfica por meio de discursos cartográficos. Maior atenção foi dada ao discurso 

de Basil Ringrose, do qual apontamos as especificidades, sobretudo como se 

utilizou de mapas para retratar as ilhas, as cidades e as regiões banhadas pelo Mar 

do Sul. Argumentamos que os piratas se utilizaram dos mapas para não serem 

socialmente excluídos e, por meio do discurso cartográfico, puderam dialogar com 

os anseios da sociedade e das autoridades inglesas por conhecimentos sobre o 

Novo Mundo.  

Na conclusão deste trabalho, respondemos aos questionamentos que 

nortearam nossa pesquisa. Apontamos quais foram as formas de atuação possível 

desse grupo marginalizado no interior dos diversos conflitos políticos e sociais em 

que estiveram inseridos, os quais tornaram-se evidentes por meio da investigação 

histórica dos seus relatos. 
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1. A PIRATARIA E A EXPANSÃO DO IMPÉRIO INGLÊS 

 
1.1. O SIGNIFICADO SOCIAL DA PIRATARIA 

 

“Aquilo que frequentemente motiva os homens a se comprometerem às 

aventuras mais difíceis é o desejo sagrado do ouro.” É dessa forma que John Cox 

começa a contar a história de sua tripulação que, em 23 de abril de 1680, se 

encontrava em uma situação delicada: nas proximidades da Cidade do Panamá, 

banhada pelo Mar do Sul, era alvejada por três navios de guerra espanhóis. 

Esses piratas partiram de Boca del Toro, na costa atlântica, tendo 

caminhado por um mês até avistarem a Cidade do Panamá. De acordo com 

Ringrose, após dois capitães franceses e suas tripulações decidirem não abandonar 

suas embarcações no Atlântico para atravessar o istmo a pé, compunham a frota 

pelo menos 367 homens, comandados por sete capitães, dentre eles, Richard 

Sawkins, Peter Harris, John Coxon e Bartholomew Sharp.9 Em abril de 1680, se 

encontraram com uma autoridade indígena: o “Imperador” do Darien.10  Partiram em 

direção à cidade de Santa Maria, ao sul, onde estaria depositado parte do ouro que 

vinha do Peru em direção à cidade do Panamá. 

Acompanhados pelos indígenas, dirigiram-se em canoas até Santa Maria. 

Sob o comando de John Coxon, tomaram a guarnição do exército espanhol, 

resgataram a filha do imperador nativo, aprisionada pelos espanhóis, mas não 

encontraram botim. Essa decepção os encorajou a tomar medidas mais ambiciosas: 

o novo objetivo seria tomar o principal entreposto espanhol entre as minas de Lima e 

                                            
9  RINGROSE, B. “Part IV. Containing the Dangerous Voyage and Bold Assaults of Captain 
Bartholomew Sharp and Others, Performed in the South Sea, for the Space of Two Years, Etc.” In: 
EXQUEMELIN, J. The Buccaneers of America. A true account of the most remarkable assaults 
committed of late years upon the coasts of the West Indies by the buccaneers of Jamaica and 
Tortuga... H. POWELL (ed.) London, Swan Sonnenschein & CO., New York: Charles Scribner’s Sons, 
1898, p. 276. 
10 John Cox não se exime de apontar o acordo que os piratas teriam realizado com a autoridade local 
para derrotar os espanhóis e devolvê-las ao governo dos indígenas. Assim, teriam agido, ao longo da 
viagem, sob a comissão de uma autoridade contra um inimigo perene. Ver COX, J. "The Adventures 
of Capt. Barth. Sharp, And Others, in the South Sea.” In: AYRES, P. (ed.) The Voyages and 
Adventures of Capt. Barth. Sharp And other, in the South Sea: Being a Journal of the Same. Also 
Capt Van Horn with his buccanieres... The true Relation of Sir Henry Morgan his Expedition against 
the Spaniards... The President of Panam’s Account of the Same Expedition... And Col. Beefton’s 
adjustment of the Peace between the Spaniards and English in the West Indies, London, 1984,  p. 2-
4.  
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o mar caribenho: a Cidade do Panamá.11 Sete dias depois, se encontravam diante 

da esquadrilha espanhola mencionada acima. Ao chegarem em Perico, onde 

estavam ancorados oito embarcações, encontraram resistência. Em 23 de abril, 

cerca de sessenta piratas ingleses, a bordo de canoas, enfrentaram três navios de 

guerra sob comando de uma guarnição da Marinha espanhola. Após o embate 

sangrento, os piratas tomaram os dois navios maiores e aprisionaram os 

sobreviventes, dentre os quais o capitão Don Francisco de Peralta. Ao abordar um 

dos navios de guerra tomados, Ringrose relata: 

 
“ (...) uma vista tão miserável eu nunca vi em toda minha vida, pois nem um 
homem ali se encontrava, mas estava ou morto, terrivelmente ferido, ou 
horrivelmente queimado com pólvora, de tal forma que suas peles negras 
haviam se tornado brancas em vários lugares (...) Seu sangue escorria pelo 
convés em correntezas, e difícil encontrar um único lugar no navio livre de 
sangue.” [Tradução livre] 
 
“(...) such a miserable sight I never saw in my life, for not one man there was 
found, but was either killed, desperately wounded, or horribly burnt with 
powder, insomuch, that their black skins were turned white in several places, 
the powder having torn it from their flesh and bones (...) Their blood ran 
down the decks in whole streams, and scarce one place in the ship was 
found that was free from blood.”12 

 

Prosseguiram, então, o assalto à embarcação maior da frota espanhola. Ao 

contrário do que Peralta havia dito aos piratas, a La Santissima Trinidad estava 

desguarnecida, apenas atracada no cais. Ringrose estima que, findada a batalha, 

dezoito de seus colegas haviam morrido, dentre eles Peter Harris, e vinte e dois 

foram feridos. 13   

                                            
11 Ver RINGROSE, p. 285-288. 
12 RINGROSE, p. 308 
13 Para os relatos sobre o confronto com a esquadrilha espanhola, ver RINGROSE, p. 304-310 e 
COX p. 14-15. Dentre as discrepâncias entre os relatos, podemos apontar o número de fatalidades 
que para, Cox, resultou na morte de onze homens e trinta e quatro feridos.  
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FIGURA 1 - The Bay of Panama and Gulf of Ballona. RINGROSE, p. 317. 

Próximos da Cidade do Panamá, encontravam-se agora sobre o comando 

de cinco embarcações, incluindo o maior navio de guerra da esquadrilha recém-

derrotada, renomeado Trinity pelos piratas. Contudo, mesmo que estivessem mais 

bem armados que no dia anterior, setenta homens ingleses, incluindo John Coxon, e 

os nativos que os acompanhavam desde a chegada no istmo, retornaram para o 

Darien.  

Os integrantes da viagem que seguiram junto dos capitães Sawkins e Sharp 

prosseguiram em saquear embarcações e assentamentos no golfo de Ballona. No 

entanto, em Puebla Nueva, o capitão Sawkins foi morto, o que resultou na 

nomeação do capitão Sharp como comandante do grupo. Em resposta a um motim, 

ao abandono de mais marinheiros e ao falecimento do comandante que os conduziu 

à vitória frente à frota espanhola em Perico, Sharp propôs, em 25 de maio, à 

tripulação que, ao invés de cruzarem o istmo novamente, a pé, retornassem ao 

Caribe pelo Estreito de Magalhães, circundando o continente sul-americano, na 

tentativa de acumular o máximo de riquezas pelo caminho.14 A tripulação acatou as 

ideias de Sharp e, abandonando a ideia de saquear o Panamá, iniciaram uma 

aventura de aproximadamente dois anos pelo Mar do Sul. 

Ao longo da narrativa desses episódios iniciais, a documentação permite 

perceber parte das ações empreendidas pelos agentes históricos envolvidos: as 

                                            
14 Tratava-se, pois, de um desígnio do recém-falecido Sawkins. Ver RINGROSE, p. 319-320. 
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práticas de pilhagem e de rapina15. A documentação, ao relatar os feitos dos 

viajantes, “todos ou a maioria deles, armados com pavios, pistolas e espadas”16, não 

oculta episódios em que alegadamente cometeram crimes. Ainda em abril de 1680, 

tomaram a cidade de Santa Maria, onde, apesar de não conseguirem o prêmio 

pretendido em ouro, conseguiram tomar um número de canoas17. Basil Ringrose 

descreveu: 

 
“Na manhã seguinte, que era quinta-feira, 15 de abril, ouvimos o som de um 
disparo de uma arma pequena vindo da pequena cidade, e depois o som 
das percussões batendo em marcha. [,,,] Assim que saímos da mata em 
direção ao campo aberto, fomos descobertos pelos espanhóis, que haviam 
recebido informação de nossa chegada, e estavam preparados para nos 
receber, tendo já escondido todo seu ouro e enviado para o Panamá. Eles 
correram imediatamente para um forte cercado por paliçadas [...] e 
começaram a atirar prontamente enquanto nós chegávamos. Mas nossa 
vanguarda correu até o local e, ao retirar duas ou três das suas paliçadas, 
entrou no forte de maneira incontinente, e fizeram-se mestres do local. 
Nessa ação, nem quinze de nossos homens invadiram o forte antes de o 
termos dominado, e apenas dois de nossos homens foram feridos, e 
nenhum morto. Achamos dentro do forte duzentos-e-sessenta homens, 
sendo que mais duzentos estavam ausentes por terem ido em direção às 
minas para trazer ouro ou para levar embora a quantia que já estava na 
cidade. O ouro chega por outro braço do rio até Santa Maria, das 
montanhas vizinhas, onde se imagina estarem as mais ricas jazidas das 
Índias, ou, pelo menos, dentre todas essas partes do mundo ocidental. Dos 
espanhóis, matamos vinte-e-seis durante a invasão, e ferimos mais ou 
menos mais dezesseis.” 
 
“The next morning, which was Thursday, April 15th, about break of day, we 
heard from the town a small arm discharged, and after that a drum beating à 
travailler (sic). [...] As soon as we came out of the woods into the open 
ground, we were descried by the Spaniards, who had received intelligence 
before-hand of our coming, and were prepared to receive us, having already 
conveyed away all their treasure of gold, and sent it to Panama. They ran 
immediately into a large palisaded fort [...] and began to fire very briskly at 
us as we came. But our vanguard ran up to the place, and pulling down two 
or three of their palisades, entered the fort incontinently, and made 
themselves masters thereof. In this action not fifty of our men had come up 
before the fort was taken, and on our side only two were wounded, and not 
one killed. Notwithstanding within the place were found two hundred and 
threescore men, besides which number two hundred others were said to be 
absent, having gone up into the country to the mines to fetch down gold, or 
rather to convey away what was already in the town. This golden treasure 
comes down another branch of this river to Santa Maria, from the 
neighbouring mountains, where are thought to be the richest mines of the 
Indies, or, at least, of all these parts of the western world. Of the Spaniards 

                                            
15 O trabalho de Victor Puchalski nos direcionou no sentido de estabelecer os termos “pilhagem” e 
“rapina” como chaves explicativas da violência marítima cometida pelos piratas. Ver PUCHALSKI, V. 
“Capítulo 1. A problemática na construção do conceito de pirataria.” In: O caso Dekunjali Marakkar: 
Uma Análise conceitual acerca das práticas de rapina realizadas na região do Malabar no final do 
séc. XVI. 40 f. Monografia – Curso de História (Licenciatura com Bacharelado), Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2009, p. 5-14. 
16 RINGROSE, p. 278. “All or most of them, were armed with fuzee, pistol and hanger.”  
17 RINGROSE, p. 289. 



 

 

20 

we killed in the assault twenty-six, and wounded to the number of sixteen 
more.” 18 
 

Ainda a caminho da cidade do Panamá, tomaram uma barca guarnecida por 

espanhóis. Ringrose comenta: 

 
“[...] rapidamente nos lançamos em duas canoas, que foram até o litoral e 
surpreenderam o navio. [...] Tendo tomado a barca, a maioria de nossos 
homens desejaram abordá-la, especialmente aqueles que tinham as piores 
canoas.”  
 
“[...] we speedily manned out two canoes, who went under the shore and 
surprised the said boat.[...] The bark being taken, most of our men 
endeavoured to get into her, but more especially those who had the lesser 
canoes.”19 
 

Ao terem exposto tais ações, os autores das fontes nos permite 

compreendê-los, assim como seus colegas tripulantes, enquanto piratas, pois, ao 

longo dos relatos, diversos exemplos podem ser observados de pilhagem e rapinas 

cometidas contra espanhóis, sejam eles civis ou militares. A definição de indivíduos 

quem cometem tais práticas também foi realizada por contemporâneos de nossos 

viajantes, sobretudo por homens de Estado, como o juiz do Almirantado inglês, Sir 

Leoline Jenkins que, em 1668, definiu os piratas como hostis humani generis, ou 

inimigos de todas as nações.20  

Contudo, defendemos ser necessário não restringir nossa perspectiva à 

definição do “pirata” segundo suas práticas criminosas. Mark Hanna defende que, 

tradicionalmente, a historiografia consolidou a compreensão da pirataria enquanto 

um fenômeno prontamente identificável. Assumia que, esses inimigos de todas as 

nações, eram homens isolados que viviam à revelia das normas e hierarquias 

sociais.21 

Em primeiro lugar, pretendemos nos aproximar dos estudos de autores 

como Bruce Burg e Marcus Rediker que, na década de 1980, contribuíram para 

inserir a pirataria no conteúdo programático da História Social. Esta adequação 

implica considera que as práticas de rapina, apesar de negadas pela maioria dos 

relatos históricos, constituíram um lugar comum para a configuração de grupos 

                                            
18 RINGROSE, p. 285-286.  
19 RINGROSE, p. 300-301. 
20 HANNA, M. Pirate Nests and the Rise of the British Empire, 1570-1740. Chapel Hill, Carolina do 
Norte: University of North Carolina Press, 2015, p. 7. 
21 HANNA, M. Ibid, p. 7  
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sociais marginalizados.22 Essas pesquisas não se limitaram a esse lugar comum, e 

investigaram outros indícios de coesão social. Enquanto Burg tomou como objeto a 

sexualidade dos piratas, Rediker compreendeu a carga identitária presente no ato de 

construção de símbolos pelos piratas no Atlântico – principalmente as bandeiras 

exibidas nos mastros dos navios piratas.23 Em ambos os estudos, vemos a defesa 

da tese de que a pirataria funcionou como uma forma de não se sujeitar às normas 

sociais vigentes. Enquanto Burg argumentou que significou uma possibilidade de 

escapar a restrições sexuais, Rediker compreendeu que se tornar pirata era uma 

saída “democrática” frente aos maus-tratos e à violência sofridos no interior do 

ambiente rigidamente hierárquico da marinha inglesa. 

Em segundo lugar, entendemos que os grupos estudados estão inseridos 

em um fenômeno social que esteve conectado com outros aspectos da conjuntura. 

Em Pirate Nests and the Rise of the British Empire, Mark Hanna nos descreve como 

a pirataria esteve ligada à expansão econômica e política do Império Inglês. Em um 

contexto caribenho de amplo trânsito populacional e comercial, a pirataria colaborou, 

de um lado, para a expansão do acesso das elites locais inglesas a metais, escravos 

e especiarias orientais. Essa colaboração cumpriu o papel de flexibilizar a rigidez do 

pacto colonial, sobretudo nos mares controlados pela Espanha entre os séculos XVI 

e XVIII, e possibilitar, para a Inglaterra, vencer o desequilíbrio econômico entre 

oferta e demanda por meio do acúmulo e do comércio de bens e recursos oriundos 

de regiões exteriores ao seu controle territorial. De outro lado, para indivíduos 

menos favorecidos, como marinheiros desmobilizados durante períodos de paz, 

colonos e demais trabalhadores nas colônias caribenhas, a pirataria oferecia uma 

possibilidade de acesso rápido a bens e riquezas, assim como sustento.24 

Um dos sinais históricos da coesão social dos sujeitos em torno da pirataria  

estaria na constituição de ninhos de piratas.25 Port Royal no Caribe, e as bases em 

Madagascar seriam, de acordo com Hanna, exemplos concretos da coesão social 

                                            
22 PENNELL, C. R. “Who needs pirate heroes?”. In: The Northern Mariner/ Le Marin du nord, VIII, no. 
2 (April 1998), p. 63-68. Pennell também considera que outros campos temáticos se formaram em 
torno do estudo da pirataria, sobretudo os estudos sobre pirataria e economia, sobre o impacto 
político dos piratas, e sobre a importância do papel das mulheres piratas. 
23 Ver BURG, B. R. Sodomy and the Pirate Tradition – English Sea Rovers in the Seventeenth-
Century Caribbean. New York and London: New York University Press, 1995 e REDIKER, M. “Under 
the Banner of King Death: The Social World of Anglo-American Pirates, 1716 to 1726”. In: The William 
and Mary Quarterly. Omohundro Institute of Early American History and Culture, vol. 38, no. 2 (April, 
1981), p. 203-227. 
24 HANNA, M. Op. cit, p. 7-8, 13-16. 
25 O termo “ninhos” remete à tradução do termo “nests” utilizado por Hanna.  
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desses grupos, em resposta às injustiças cometidas pelas autoridades locais, 

engendrando conflitos culturais, políticos e legais. Neste sentido, Ringrose, Cox, 

Sharp e o restante da tripulação de piratas poderia ser definida, também, como 

bucaneiros - termo que, de acordo com Amanda Evans, fazia referência aos 

fazendeiros das colônias da costa ao norte de Hispaniola que atacavam 

embarcações que faziam trocas comerciais na região. Evans afirma que esses 

bucaneiros, ao acumularem riquezas pelo saque de frotas mercantis, deixaram de se 

reunir sazonalmente e conforme as épocas de trânsito dos bens comerciais e 

estabeleceram bases na ilha de Tortuga.26 Edward Lynam argumenta que, muito 

provavelmente, Bartholomew Sharp e seus colegas teriam partido de Tortuga em 

direção ao Panamá, e pertenceriam a um desses grupos de bucaneiros: a Confraria 

da Costa.27 

Desta forma, o conceito de pirata é utilizado em nosso estudo para 

compreender um determinado grupo de sujeitos legal e socialmente marginalizados, 

conforme a definição de Jean-Claude Schmitt. Para Schmitt, a marginalização, ao 

contrário da exclusão, indica um caráter transitório de relações junto ao seio da 

sociedade. Mesmo que ao longo da viagem estudada, esta configuração social se 

limitasse ao convés da embarcação Trinity, seu espaço de atuação se estendeu por 

quase toda a costa ocidental sul-americana, onde manteve contato frequente com a 

população das cidades coloniais espanholas, com as quais também pôde negociar 

bens comerciais pilhados, assim como obter conhecimentos sobre a geografia sul-

americana.28 

Os bucaneiros não restringiram seu desejo apenas por ouro e prata. A 

obtenção de informações juntamente aos espanhóis, que haviam sido feito 

prisioneiros durante os saques no Panamá e a batalha em Perico, ao suprir o 

desconhecimento dos viajantes ingleses sobre a geografia dos domínios coloniais 

espanhóis. Foi o acesso a esses saberes que determinou, efetivamente, o próximo 

destino da viagem: a cidade de Guayaquil. O prisioneiro Capitão Juan apontou o 

lugar como uma cidade rica em ouro. Ao longo da viagem, o Capitão Peralta 

                                            
26 EVANS. A. Institutionalized Piracy and the Development of the Jamaica Sloop, 1630-1743. 97 p. 
Thesis. Master of Arts, Department of Anthropology, College of Arts and Sciences, Florida State 
University,  2005, p. 42. 
27 LYNAM, E. “William Hack and the South Sea Buccaneers”. In: The Mapmaker’s Art: Essays on the 
History of Maps. London: The Batchworth Press. 1953, p. 102 e 104. 
28 SCHMITT, J. C. op. cit.  
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também indicou quais ilhas eram portos seguros para buscarem provisões e 

atracarem durante a noite.29 

 

1.2. A PIRATARIA E O IMPÉRIO INGLÊS 
 

Em 6 de junho de 1680, seguiram viagem. Sharp não se interessava apenas 

por Guayaquil, mas pretendia chegar à cidade de Arica30, localizada em Punta de 

Hilo, norte do atual Chile. Ao longo dos quatro meses seguintes – tempo que 

levaram para chegar a Hilo –, os piratas navegaram entre as ilhas e costas da região 

noroeste da América do Sul. Durante este tempo, se organizaram em busca de 

mantimentos e provisões31, saquearam pelo menos duas barcas32 e afundaram o 

navio auxiliar, capitaneado por Cox.33 Tentaram garantir que a viagem cumprisse as 

expectativas que projetaram desde sua chegada no mar do sul: saquear as cidades 

da costa e tentar acumular a maior quantidade possível de riquezas para, então, 

retornar ao Atlântico.   

 

 
FIGURA 2 - Punta de Hilo. RINGROSE, p. 365. 

 

Em 26 de outubro, finalmente avistaram Arica. Ao perceberem que uma 

esquadra espanhola a protegia, decidiram optar por uma tática paciente. 

Primeiramente, tomaram a cidade vizinha de Hilo, em 29 de outubro. No dia 

seguinte, saquearam um engenho de açúcar cujo dono não estava presente, mas 

ainda continha a matéria-prima e os produtos do processamento da cana. 

Negociaram, junto às autoridades locais, a libertação do engenho da cidade em 

troca de cabeças de gado. Contudo, na noite de 02 de novembro, após se sentirem 
                                            
29 Ver RINGROSE, p. 322, 326 e 330. 
30 Sharp teria ouvido de um velho tripulante as vantagens de definir Arica como o rumo da viagem. 
Ver RINGROSE, p. 330. 
31 RINGROSE, p. 329. Ringrose descreve os hábitos alimentares dos viajantes cujo cardápio incluía 
água, ostras, peixes, tartarugas e até mesmo cobras e uma preguiça. 
32 RINGROSE, p. 346, 347 e 355 
33 RINGROSE, p. 351. 



 

 

24 

enganados pelos espanhóis, embarcaram carregando consigo um botim composto 

por açúcar, óleo e provisões – ervas, raízes e frutas variadas, como figos, azeitonas, 

laranjas e limões.34 

 
FIGURA 3 - Bay of Coquimbo. RINGROSE, p. 389. 

 

Até março de 1681, continuaram a seguir em direção ao sul do continente. A 

cidade de Arica foi apenas a primeira cidade alvejada pelos piratas. Ainda em 

dezembro, tomaram a cidade de La Serena, na região de Coquimbo, onde foram 

novamente vencidos pelas estratégias militares dos espanhóis. A última tentativa 

frustrada de obter botins significativos por meio de cercos, somada aos infortúnios 

vividos pela população, como a falta de água e escassez de mantimentos em ilhotas 

distantes da costa, acabaram por custar, para Sharp, o comando do grupo.  Em 6 de 

janeiro, a tripulação decidiu eleger John Watling seu capitão.35 

Watling, no entanto, exerceu o cargo apenas brevemente: uma semana 

depois de se tornar capitão, conduziu os piratas na segunda tentativa de saquear a 

cidade de Arica. Apesar de conseguirem adentrá-la e avançar em direção ao centro 

da cidade, ao tentarem invadir o forte, foram surpreendidos pelos reforços do 

exército espanhol. Enquanto a maior parte da tripulação conseguiu retornar ao navio 

Trinity, o capitão Watling morreu durante o cerco, e alguns ingleses foram feitos  

prisioneiros.36 A segunda invasão de Arica marcou o fim das tentativas sucessivas 

de pilhar cidades costeiras. Após se reagruparem em Guasco, em 15 de março, 

                                            
34 RINGROSE, p. 368-372. 
35 Para os relatos de Ringrose sobre a estadia na ilha de Juan Fernandez, onde os piratas se 
reorganizaram após as tentativas frustradas de saquear La Serena, ver RINGROSE, p. 388-402. 
36 Para as descrições do segundo cerco de Arica, ver RINGROSE p. 409-413 e COX, p. 54-61.  
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direcionaram sua rota para o norte.37 De acordo com John Cox, um mês depois, já 

próximos do Panamá  

 
“[quarenta-e-cinco] de nossos homens nos abandonaram, deixando o 
serviço de nosso imperador... Teriam permanecido se tivéssemos escolhido 
um novo comandante, mas não serviriam sob o Capitão Sharp.” 

 
“45 of our Men left us, quitting our Emperours service... They would have 
stayed if we would have chosen a new Commander, but would not serve 
longer under Captain Sharp.” 38 

 

Viajaram rumo ao norte, retornando às proximidades do Panamá, mais 

especificamente até os golfos de Nicoya e de Dulce, localizados na atual Costa Rica. 

Após se reagruparem, realizaram a querenagem do casco da Trinity, venderam 

parte do botim conquistado pelos saques de Arica, Hilo e La Serena e partiram 

novamente em direção ao sul.39  

Ringrose escreveu: 

 
“Nosso desígnio era viajar abaixo do plano do equador, como havíamos 
concluído anteriormente, para tentar acumular o possível pelo mar, visto 
que a maior parte de nossas tentativas terrestre se mostraram, para nós,  
malsucedidas.” 
 
“Our design was to cruise under the equinoctial, as had been concluded 
upon before, thereby to get what purchase we could by sea, seeing the 
greatest part of our attempts on land had proved hitherto very unsuccessful 
to us.” 40 
 

E assim, até atingirem o extremo-sul do continente, em novembro, 

conduziriam a maior parte de suas atividades marítimas no Mar do Sul. Saquearam 

três embarcações, lançando mão de partes para a manutenção da Trinity – como 

                                            
37 Nenhum dos dois autores menciona quais as intenções que levaram a essa mudança de rumos. 
Contudo, ao observarmos a indicação das latitudes, podemos perceber que, a partir da entrada 
referente ao dia 15 de março de 1681, as latitudes começam a diminuir de 24º S até atingir 10º N, em 
1º de junho. 
38 COX, p. 74. De acordo com a nota de rodapé adicionada ao relato de Ringrose, dentre os 
amotinadores estavam William Dampier e Lionel Wafer; ambos, assim como Basil Ringrose e John 
Cox, também relataram suas experiencias. Ver RINGROSE, p. 425. 
39 Querenagem indica a prática de deitar um navio em uma região da costa, exibindo o casco inferior, 
remover as impurezas e organismos capazes de corroer as madeiras que estruturam a embarcação 
e, por ficarem submersas, acumulam organismos que vivem na água. 
40 RINGROSE, p. 442 
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mastros e velas – e de prêmios que variavam de bens como vinho, pólvora e cacau, 

até metais, moedas e escravos.41 

Dentre os saques perpetrados pelos viajantes, sobressai o relato da tomada 

da embarcação El Santo Rosario, em 29 de julho de 1681. Julgando ser um navio de 

guerra enviado para os apreender, Sharp decidiu abrir fogo contra a Rosario, 

descrita por Ringrose segundo seu grande porte. Como resultado do fogo dos 

canhões, teria morrido, além dos marinheiros, o capitão Don Diego Lopez. Ringrose 

aponta, porém, que se tratava apenas de um navio mercante, guarnecido por 

aproximadamente quarenta pessoas, que partia em direção ao Panamá. De sua 

carga, se apropriaram de barras de metal, moedas cunhadas, mais de seiscentas 

jarras de vinho e conhaque.42 A venda de parte dos prêmios nas regiões portuárias 

espanholas garantiu o sustento da tripulação até a chegada na ilha do Duque de 

York, última parada antes de seguirem em direção ao estreito de Magalhães. 

Pode-se perceber que, ao longo de aproximadamente 13 meses, os piratas 

mantiveram contato com a sociedade colonial espanhola. Como nos indicam os 

relatos, essa interação se deu tanto em alto-mar quanto nas cidades costeiras, por 

meio do comércio pacífico ou pelo uso da violência. Desta forma, a presença dos 

piratas ingleses nos mares controlados pela Espanha e seus estratagemas – com o 

objetivo central de se apropriar dos bens econômicos em circulação no mercado 

colonial espanhol– representaram um impacto no ambiente das relações políticas 

entre os dois Impérios europeus em fins do século XVII.  

As fontes indicam em diversos momentos como, entre junho de 1680 e julho 

de 1681, as autoridades coloniais espanholas se mobilizaram para responder à 

ameaça que os piratas ingleses representavam para a segurança das cidades 

localizadas na costa ocidental sul-americana. Durante a primeira tentativa de 

saquear Arica,  enquanto ocupavam o engenho de açúcar em Hilo,  
 

“[...] matamos um índio, que nos contou antes de morrer, que [os moradores 
da cidade] tinham recebido notícia de nossa chegada nove dias atrás, de 
Lima.[...]”. 
 

                                            
41 Ver RINGROSE, p. 444 e 446. 
42 RINGROSE, p. 448 e 449. De acordo com John Cox, a tripulação presumiu que as toneladas de 
barras de metal encontradas eram apenas latão e, assim, foram lançadas ao mar por Sharp. Apenas 
uma barra teria sido guardada para a confecção de munição. Quando retornaram para as Antíguas, 
descobriram que se tratava, no entanto, de prata. No relato de Ringrose, contudo, não existe qualquer 
menção ao descarte do prêmio, e as barras são descritas apenas como prata. Ver COX, p. 88. 
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“[...] we happened to kill an Indian, who told us before he died, that they had 
received news of our coming nine days ago, from Lima [...]”.43 

 

Cientes da presença dos piratas, prepararam paliçadas e evacuaram parte 

da população. John Cox descreveu que os espanhóis responderam à invasão de 

maneira organizada. Durante as negociações que envolviam a troca de cabeças de 

gado pela devolução da cidade aos moradores e a evacuação dos invasores, no dia 

02 de novembro 

 
“Nesta manhã, esperávamos nossos bois, mas, em seu lugar, os espanhóis 
nos enviaram 300 cavaleiros para lutar conosco, então levamos nossos 
homens para uma planície, temendo emboscadas [...] O inimigo se 
aproximou de nós a plena velocidade, tanto que achamos que se 
aproximaria de nós, fazendo com que voltássemos para o barco.” 
 

”This morning we expected our Beefs, but in lieu of them the Spaniard sent 
us 300 horsemen to fight us, so we drew out our Men in a plain ground for 
fear of Ambuscades (sic) [...] The enemy came riding at full speed toward 
us, that we thought their Horse would have been with our body and charged 
us home”44 

 

Dez meses depois, enquanto se encaminhavam em direção ao Estreito de 

Magalhães, tentariam se aproximar da cidade de Paita. Ringrose testemunhou a 

reação dos espanhóis à sua presença: 

 
“[...] e enviamos de nosso barco duas canoas bem providas de homens e 
armas, com boas esperanças de tomar a cidade de Paita sem sermos 
descobertos. Mas, como havíamos de perceber, eles já haviam recebido 
auxílio de forças enviadas da cidade de Piura, localizada a doze léguas de 
distância em direção ao interior. Esse auxílio consistia principalmente de 
três companhias de cavalaria e a pé, todos armados. [...] eles atiraram em 
nossos homens, que remavam inocentemente em direção à orla com suas 
canoas. [...] Nossos homens, ao perceberem que tinham sido descobertos, 
e que o inimigo havia se preparado para os receber, prontamente recuaram, 
e vieram à bordo do barco novamente sem tentar atracar na costa, ou fazer 
qualquer outra coisa relacionada a tomar o lugar. Julgamos que não poderia 
ter, em terra, ao menos cento e cinquenta armas, e quatro vezes esse 
número em lanças, todas preparadas para evitar que atracássemos.” 

 
“[...] and sent away from the ship two canoes well manned and armed, with 
good hopes to have taken the town of Paita undescried. But as it should 
seem, they already had received supllies of forces that were sent them from 
the city of Piura, distant thence twelve leagues up country. These supplies 
consisted chiefly of three companies of horse and foot, all of them being 
armed with fire-arms. [...] they fired at our men, who were innocently rowing 
towards shore with their canoes. [...] Our men, perceiving themselves to be 

                                            
43 RINGROSE, p. 369. “[...] Here 
44 COX, p. 35. 
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discovered, and the enemy prepared for their reception, hereupon retreated, 
and came on board the ship again without attempting to land, or do anything 
else in relation to the taking of the place. We judged there could not be less 
than one hundred and fifty fire-arms, and four times as many lances upon 
the shore, all in readiness to hinder our people from landing.”45 

 

Nos trechos acima, fica evidente que, cientes de uma tripulação de piratas 

próximos de abordarem e saquearem suas cidades, os espanhóis e os colonos 

prontamente se organizaram e mobilizaram estratégias de defesa. Além disso, como 

veremos no capítulo seguinte, a viagem chegaria a repercutir junto ao embaixador 

espanhol em Londres de forma que, ao ficar sabendo do saque da embarcação El 

Santo Rosario e do assassinato do capitão Don Diego Lopez, pressionou as 

autoridades inglesas para que prendessem Sharp, John Cox e outro colega e os 

julgassem pelo crime de pirataria. 

Em relação aos arranjos políticos ingleses no final do século XVII, os piratas, 

por meio dessa viagem, poderiam desempenhar um papel importante para o 

exercício da soberania política e para os projetos de expansão do império colonial 

britânico. Em contrapartida, o ambiente jurídico-institucional contribuía para a 

reprodução das atividades de pilhagem e de aplicação da violência marítima ao 

sujeitar as sentenças por crime de pirataria a dispositivos legais que poderiam 

garantir aos réus o benefício da dúvida. 

 Os estudos de Robert C. Ritchie, em Capitão Kidd e a Guerra Contra os 

Piratas, são um exemplo de como as viagens presenciadas por William Kidd e suas 

relações com membros do parlamento inglês podem ser uma chave de acesso à 

sociedade dos piratas e à mudança das políticas de demanda e supressão da 

violência marítima. Ritchie compreende que, inicialmente apoiado por patrocinadores 

ligados ao setor Whig do parlamento inglês ao longo da década de 1690, na virada 

do século Kidd foi julgado e condenado à morte por crimes de pirataria, sinal do 

reforço da supressão aplicada pelo império britânico sobre os perpetradores de 

violência marítima.46 O trabalho de Ritchie nos indica como, além de sintomática, a 

participação dos piratas junto às elites políticas e à burocracia estatal se exerceu em 

função das relações diretas entre as partes e da utilidade que a atividade da pirataria 

poderia representar para os interesses dessas elites.  

                                            
45 RINGROSE, p. 454-455. 
46 Ver RITCHIE, R. C. Capitão Kidd e a Guerra Contra os Piratas. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 



 

 

29 

O caráter dúbio da condenação jurídica por parte das autoridades pode ser 

compreendido pelo estudo do processo de construção da soberania política, em fins 

do século XVII, e pelo papel atribuído pelo Estado ao exercício da violência, 

sobretudo ao considerarmos que a Inglaterra se apresentava como um império em 

ascensão. Exemplos como a aquisição da Nova Holanda, que se tornaria a 

Província de Nova Iorque, de Bermuda e de Newfoundland, na América do Norte; a 

afirmação da posse sobre St. Kitts, Nevis, Barbados, Antígua, Bahamas e Jamaica 

indicam o aumento de possessões coloniais no mundo Atlântico. A atividade da 

pirataria nos mares do Oceano Pacífico, distantes de qualquer uma de suas 

possessões territoriais, apresentava uma possibilidade, mesmo que velada, de 

expansão de sua zona de influência. 

De acordo com Janice Thomson, essa concessão do exercício da violência 

não era apenas um comportamento presente no século XVII, mas se verificou 

durante seis séculos – entre os séculos XIV e XIX –, ao longo dos quais a violência 

foi democratizada, mercantilizada e internacionalizada.47 Como forma de “terceirizar” 

a manutenção de forças militares e o exercício direto, por meio do exército britânico 

ou da marinha real, de conquistas territoriais ou econômicas, os Estados 

flexibilizaram o enquadramento jurídico de um indivíduo por meio da instituição das 

comissões. Por meio de uma “carta-de-marca” (em inglês, “letter of marque”), 

equivalente à “carta-de-corso” empregada desde o medievo no Mediterrâneo, os 

Estados poderiam garantir comissões que, em períodos de paz entre nações, 

legalizavam os saques e a violência marítima. Em caso de julgamento, cabia ao réus 

produzir, como evidência de sua inocência, as comissões, o que poderia transportar 

suas ações para o campo da legítima defesa.48 

Thomson constrói uma tipologia formada por três categorias: em primeiro 

lugar, a autoridade decisiva (decision-making authority), que pode ser estatal ou 

não-estatal; em seguida, as violências exercidas em termo ora de alocação 

(allocation), que pode ser própria do Estado ou fornecida pelo mercado,  ora de 

posse (ownership), que pode ser, também, estatal ou não-estatal. Nesta tipologia, a 

autora localiza oito tipos diferentes de violência marítima, dentre as quais nos 

                                            
47 Ver THOMSON, J. E. “Chapter One. The State, Violence and Sovereignty.” In: Mercenaries, 
Pirates, & Sovereigns – State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994, p. 3. 
48 THOMSON, J. E. Ibid., p. 28-33 
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interessa a diferença entre pirataria e privateering49 . As duas práticas recaem no 

interior da categoria de posse não-estatal, por serem perpetradas por individuos que 

não atuam no interior de instituições oficiais. A diferença crucial entre as duas 

categorias está na autoridade decisiva estatal. Assim, a carta-de-marca representa o 

mecanismo que efetua a legalização das atividades de saque, rapina e de violência, 

conferindo às ações o caráter de estratégia estatal. Esse caráter paradoxal, que 

poderia garantir ao réu sua liberdade, também contribuiu para o exercício da 

soberania do Estado, na medida em que pôde atenuar os conflitos internacionais e 

prosseguir com os projetos de conquista territorial e de incremento econômico.50 

 

1.2.1. A SOBERANIA BRITÂNICA E O SABER GEOGRÁFICO 
 

Além do papel político representado pelo exercício da violência, a 

contribuição que a experiência da viagem poderia efetuar sobre a manutenção e a 

reprodução do império britânico pode ser compreendida, no âmbito que nos 

interessa analisar, por dois aspectos complementares: o processo de mudança do 

significado do conceito de soberania para as elites políticas e o papel da ciência 

cartográfica no interior dos projetos de expansão e consolidação dos impérios 

europeus.  

A presença de ingleses em regiões controladas por espanhóis, 

especialmente distantes das metrópoles europeias, encontrava respaldo no 

processo histórico de mudança do significado da soberania territorial, vivenciado no 

interior das cortes inglesas desde o século XVI. Enquanto no medievo, os princípios 

de imperium e majestas se relacionavam com o poder e a capacidade de distribuir a 

justiça e a lei, aplicada sobre os súditos, a partir do século XVI: 

 
 “... a ideia de soberania territorial, especialmente quando aplicada às 
fronteiras, começou se enveredar no interior do léxico político europeu. 
Governantes eram aconselhados a pensar territorialmente.”51 

 

                                            
49 “Privateer” é o termo, em inglês, equivalente ao “corsário”. No entanto, por “corsário” se tratar de 
um conceito aplicado ao contexto histórico-geográfico do Mediterrâneo, mantivemos o termo 
anglicizado. 
50 THOMSON, J. E. Op. cit., p. 8-10 e 18-21 
51 KAGAN, R. L. & SCHMIDT, B. B. Maps and the Early Modern State: Official Cartography. In: 
WOODWARD, D. (ed.) The History of Cartography, Volume 3. Cartography in European Renaissance. 
University of Chicago Press, 2007, p. 661. 
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De acordo com Richard L. Kagan e Benjamin Schmidt, essa mudança gerou 

uma necessidade crescente de acumular conhecimentos de caráter geográfico que 

surtiu efeito ao criar, no ambiente das cortes, uma consciência sobre mapas e sua 

utilidade. 52  Essa consciência implicou o surgimento de instituições oficiais de 

cartografia e a construção de um lugar para a geografia na propagação e 

legitimação dos regimes monárquicos europeus em consolidação.  

 Além de causar efeitos favoráveis ao equilíbrio do acesso a bens 

comerciais, mesmo que por meios moralmente condenáveis, a presença dos piratas 

no Mar do Sul poderia interessar às autoridades inglesas ao contribuir para seu 

conhecimento de novos territórios e potencialmente colonizáveis.  

John Cox descreve os recursos da cidade de Arica: 
 

“Arica está assentada em um vale muito agradável, ao lado de um Rio, e é o 
de envio do Tesouro que vem das Minas da montanha de Potosí, é um bom 
Porto, e seguro, e se situa em 18º 20’ S lat., e ar saudável, as pessoas tem 
boa Feição e Estatura. As Montanhas próximas geram boa quantidade de 
Sal, que é cavada em blocos de cem pesos cada. Ali também encontra-se 
um bom Porto.” 

 
“This Arica is seated in a very pleasant Vally by a River side, and is the 
Barkador or place for Shipping off the Treasure which comes from the Mines 
of the mountain of Potosy, is a good Harbour, and secure, and lies in 
eighteen deg. And twenty min. South latitude, and a Healthy Air, the people 
of a good Complexion and Stature. The Mountains by the City afford good 
Salt, which the Inhabitants digg in Cakes of a hundred weight per peice. 
Here is also a very good Harbour.”53  
 

Em 12 de outubro, os viajantes se aproximaram do Estreito de Magalhães e, 

em busca de provisões, se instalaram em uma área despovoada. Em sua descrição, 

Ringrose ainda batizou a região em homenagem ao Duque de York: 

 
“Atracamos em um mar de quarenta braças de profundidade, mais ou 
menos, e ainda assim não estávamos a uma distância maior do que o se 
lançássemos uma pedra da costa. As águas em que ancoramos eram muito 
suaves, e as terra mais altas em torno estavam quase todas cobertas de 
neve. [...] No dia em que chegamos nessa baía, atiramos em seis ou oito 
gansos corajosos, além de outras aves menores. Aqui também 
encontramos centenas de depósitos de moluscos; também estavam fartos 
deste tipo de peixe. [...] A essas ilhas acima mencionadas nosso capitão 
deu o nome de Ilha de Sua Alteza Real o Duque de York.” 
 

“We came to an anchor in the depth of forty fathom, more or less, and yet at 
no greater distance than a stone’s cast from shore. The water where we 

                                            
52 KAGAN, R. L. & SCHMIDT, Op. cit., p. 666. 
53 COX, p. 60-601 
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anchored was very smooth, and the high lands round about all covered with 
snow. [...] That day of our anchoring in this bay, we shot six or eight brave 
geese, and some smaller fowl besides. Here we found also many hundreds 
of mussel-banks; all which were very plentifully stocked with that kind of fish. 
[...] To these islands afore-mentioned our captain gave the name of His 
Royal Highness the Duke of York’s Islands”54 

 

Estes trechos, contendo descrições dos potenciais recursos e críticas à 

atuação das autoridades espanholas são exemplos de discursos que poderiam 

interessar às instituições britânicas alinhadas aos projetos imperiais.   

A consolidação da ideia moderna de soberania territorial esteve alinhada aos 

estudos sobre a realidade geográfica e sua contribuição para a expansão territorial 

dos impérios europeus. De acordo com Roy MacLeod, a produção do conhecimento 

da natureza foi incorporada e legitimada pelos estados modernos. O caso inglês foi 

representativo na medida em que apresenta o que MacLeod chama de “tradição 

europeia de descoberta e explicação, ligada à esperança de completar uma visão 

geral de mundo determinada pelos europeus.”55 No século XVII, importava aos 

ingleses, privados dos direitos de conquista e soberania dos territórios na América, 

adentrar as disputas pelo domínio do conhecimento sobre o Novo Mundo e seus 

territórios. Como nos é acessível pela máxima do contemporâneo inglês Francis 

Bacon em Meditações Sacras, de que o conhecimento é, em si mesmo, um poder, o 

domínio do saber sobre o Novo Mundo implicou um processo de disputas entre as 

nações europeias do período.  

 De acordo com David Armitage, os relatos de viajantes contribuíram, 

britânico desde 1492,  para o processo de introdução gradual da América no 

pensamento histórico britânico desde 1492. A geografia do continente foi um tema 

recorrente nos compêndios de relatos Richard Hakluyt e John Foxe.56 A partir do 

início do século XVII, e devido ao projeto de asserção do domínio imperial na 

América do Norte, a América teria se deslocado de seu posicionamento marginal e 

assumido um papel central nas cosmografias inglesas. Percebemos que o 

desenvolvimento da cartografia acompanhou a evolução do projeto imperial inglês, 

                                            
54 RINGROSE, p. 466. 
55 MACLEOD, R. “On Visiting the ‘Moving Metropolis’: Reflections on the Architecture of Imperial 
Science”. In: Historical Records of Australian Science, Australian Academy of Science, Vol. 5 (3), 
1980, p. 1, 7-8. 
56 ARMITAGE, D. “The New World and British Historical Thought”. In: KUPPERMAN, K. O. (org.) 
America in European Consciousness, 1493-1750. University of North Carolina Press. 1995. p. 52-78. 
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refletido inclusive na criação de escolas cartográficas, principalmente nas margens 

do Rio Tâmisa.57 

A partir de 1670, Charles II criou o cargo de geógrafo real, no qual foi 

empregado John Ogilby, autor do primeiro atlas inglês: a Britannia (1675)58. O 

reinado de Charles II duraria até 1685 e, sendo assim, constatamos que a incursão 

dos piratas se deu em um contexto de valorização do saber geográfico pela Coroa e 

pelas cortes inglesas.  

Concluímos, portanto, que as práticas operadas pelos piratas estudados 

nesta pesquisa se efetuaram em meio a um contexto político paradoxal. Ao mesmo 

tempo em que consideravam os praticantes de rapina como inimigos de todas as 

nações, e buscavam consolidar sua soberania sobre novos territórios nas Américas 

– sobretudo por meio das guerras e de tratados como Tratado de Madri, de 1670 –, 

as autoridades inglesas conferiam poder de atuação a estes grupos marginalizados.  

O exercício do poder poderia se manifestar tanto pela aplicação da violência, cujos 

resultados imediatos poderiam afetar imediatamente o equilíbrio econômico do 

mercado internacional, quanto pela construção do saber, o que configurava e 

legitimava os desígnios de expansão imperial britânica sobre os territórios 

americanos. 

Ao longo do capítulo seguinte, analisamos em que medida o comportamento 

dos piratas não se limitou ao exercício da violência e da rapina. Deslocamos, pois, o 

nosso foco para o tipo da linguagem que John Cox e Basil Ringrose, ao terem 

engajado no ato de relatar, empregaram para descrever os episódios vividos ao 

longo da viagem, assim os lugares que presenciaram.  

   

  

                                            
57 SMITH, T. R. II – Manuscript and Printed Sea Charts in Seventeenth-Century London: The Case of 
the Thames School. In: THROWER, N. J. W. (ed.) The Compleat Plattmaker: Essays on Chart, Map, 
and Globe Making in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Berkeley e Los Angeles: 
University of California Press. 1978. p. 45 – 100. 
58 KAGAN, R. L. & SCHMIDT, B. Op. cit., p. 666. 
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2. O MAPA É O TESOURO 
 

 

Em novembro de 1682, a Trinity e sua tripulação encontravam-se no 

arquipélago localizado no extremo sul do continente americano. Basil Ringrose nos 

conta que, no dia 12, foi decisão unânime partir do golfo por eles batizado de Golfo 

Inglês59 em direção ao Estreito de Magalhães. Demorariam cinco dias para manobrar 

ao ponto austral mais distante desde que decidiram se aventurar em direção aos 

mares do sul: Ringrose nos apresenta a latitude de 58˚ 23’ S, enquanto o ponto 

indicado por Cox varia em 13 minutos a norte.60  

Mesmo que o arquipélago da Terra do Fogo já tivesse sido circundado por 

Fernão de Magalhães no século XVI e por Jacques Le Maire no início do século 

XVII61, nenhum dos relatores nos indicou qual foi o trajeto exato para além dos 

cursos traçados pelo piloto, das rotas e distâncias percorridas e dos ventos 

encontrados. Cox aponta na página 113 que alcançaram “many Degrees South of 

the Magellan Streights” 62. No entanto, a partir deste dia os cursos começaram a ser 

traçados em direção a nordeste e as latitudes indicadas passaram a se aproximar 

gradativamente do Equador. Na documentação primária, o lugar é descrito apenas 

como Estreito de Magalhães. A literatura, no entanto, enfatiza que tinham 

atravessado o Cabo Horn, que sabemos hoje ser o ponto de maior latitude do 

arquipélago da Terra do Fogo.63  

Após contornar o sul do continente, a viagem de retorno seria muito mais 

breve. Em menos de um mês já estariam sobre a linha do Equador, mais 

                                            
59 No original, “English Gulfe”. [Tradução livre, assim como as seguintes].  
60 RINGROSE, p. 481 e COX, p. 103. Cox também argumenta que devido ao fato de observarem um 
conjunto de ilhas de gelo e sofrerem com frio congelante, mesmo que com tempo aberto, nas últimas 
vinte e quatro horas, estariam dois graus ao sul em relação aos cálculos estimados. No caso, 
estariam na latitude de 60˚  S. 
61 Seus nomes ainda são sinônimos das passagens entre o Atlântico e o Pacífico pelo sul do 
continente americano, sendo relativos ao Estreito de Magalhães e o Estreito de Le Maire. Outras 
rotas também são possíveis, como o Estreito de Beagle, cujo nome faz referência à embarcação que 
atravessou o arquipélago com Charles Darwin em seu convés, e a Passagem de Drake que, apesar 
de nunca ter feito essa travessia, tem sem nome em função de um dos piratas mais notórios do 
século XVI, Sir Francis Drake. 
62 “Muitos graus a sul do Estreito de Magalhães”. 
63 Ver RÍOS, G. P. “La expedición del capitán Bartholomew Sharp a partir de un mapa (1680-1681)”. 
Revista Antropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México, n. 100, 2015. P. 110-106, LYNAM, E. Op. cit., 1953, p. 
106, MANGAS, F. S. El Proceso del Pirata Bartholomew Sharp, 1682. In: Temas Americanistas. n. 4, 
1984, p. 39, e HOWSE, D. & THROWER, N. J. W. Introduction. In: A Buccaneer’s Atlas – Basil 
Ringrose’s South Sea Waggoner. Berkeley: University of California Press, 1992, p. 1-4. 
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exatamente no dia 6 de janeiro; doze dias depois tentariam desembarcar em 

Barbados, o que marca o término da viagem de dois anos desses personagens dos 

quais, nas palavras de Thrower e Howse, não podemos senão admirar as 

capacidades enquanto marinheiros e navegadores, independentemente de como se 

possa julgar suas atitudes enquanto piratas.64 Reconhecemos que o leitor mais 

cético pode desconfiar do relato, já que em um mês os viajantes cruzam o Atlântico 

sem efetuar qualquer cabotagem na costa ou o encontro de qualquer ilha ou 

extensão de terra nesse oceano e, portanto, também não teriam entrado em contato 

com qualquer população nessa região do continente, nem reabastecido suas 

reservas de água potável. No entanto, a documentação parece convergir no fato de 

que conseguiram sobreviver por quarenta  esete dias retirando sua subsistência 

apenas do mar e dos recursos obtidos antes e durante a travessia pela Terra do 

Fogo, sendo que o único evento destacado nas duas documentações é o natal de 

1681.65 

As narrativas se encerram com os seguintes desdobramentos: ao tentar 

desembarcar em Barbados, não receberam a permissão pelas autoridades; 

seguiram, então para a Antígua, onde chegaram no dia 31 de janeiro. O botim 

restante já tinha sido dividido – vinte e quatro moedas de prata espanholas, ou 

pieces-of-eight para cada homem e ainda a soma das partes do carpinteiro, do 

boatswain e do quartermaster que, devido a um conflito, foram separados para seu 

entretenimento quando chegassem em terra firme 66  – e um dos escravos que 

acompanhou a viagem foi libertado. De acordo com Ringrose, Sharp ainda recebeu 

um garoto escravo como presente da tripulação.67  

Ainda em 31 de janeiro, a tripulação seguiu caminhos diferentes. Cox e 

Ringrose relatam que as autoridades locais os proibiram de ancorar. Deixaram, 

então, a embarcação Trinity nas mãos de companheiros que, de acordo com os 

relatos, já haviam gastado seu dinheiro antes de retornarem ao Caribe. Parte da 

tripulação ficou no Novo Mundo, sendo que quatro deles foram presos na Jamaica. 

Um destes, que de acordo com Henry Morgan, então tenente-governador da ilha, 

seria uma pessoa conhecida por sua sanguinolência e um candidato perfeito a ser 

punido e exposto como exemplo da severidade da justiça colonial, foi executado 
                                            
64 HOWSE, D. & THROWER, N. J. W. Op. cit, p. 39. 
65 RINGROSE, p. 492; COX, p. 108-109. 
66 RINGROSE, p. 500-501. 
67 Idem. 
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pelo crime de pirataria ainda em 1682 enquanto os outros eram mantidos presos.68 

Sharp, Cox, Dick e outros seis homens partiram de Nevis e chegaram à Inglaterra 

em 25 de março a bordo do White Fox, comandado por Charles Howard. No dia 

seguinte, Ringrose e outros treze chegaram em Dartmouth a bordo do Lisbon 

Merchant e acompanhados do capitão Robert Porteen.69 

Para a tripulação, a viagem aparentava não ter sido sinônimo de grandes 

conquistas materiais. Foram rejeitados e julgados pelas autoridades inglesas locais, 

sob o comando de seu antigo companheiro Henry Morgan. Perderam, apenas nos 

últimos três meses de viagem, três companheiros - Henry Shergall, os escravos 

Chepillo e Beafero, e William Stephens, este duas semanas antes de alcançarem o 

Caribe70. A própria embarcação em que realizaram a viagem, a Trinity, encontrou 

seu destino derradeiro. 

 Howse e Thrower, nos contam que a embarcação estava em más 

condições e repleta de furos e foi deixada em um banco de areia na ilha de St. 

Thomas. Ainda em 1682, havia sido convertida em um depósito de mantimentos. Em 

meio ao fogo cruzado, resultante da batalha travada por entre autoridades locais e 

piratas frances, a Trinity foi destruída.71  

No retorno à Inglaterra, o destino de Bartholomew Sharp foi atribulado. O 

Secretário de Estado espanhol em Londres Don Pedro Ronquillo foi informado de 

que o capitão inglês responsável pelo saque da embarcação espanhola El Santo 

Rosario e por matar seu capitão, Don Diego López, estava de volta à Inglaterra.72 

Em 18 de maio, uma das cortes do Almirantado emitiu um mandado para a prisão de 

Bartholomew Sharp, “Gilbert Dick” e um homem chamado “Scott”, que sabemos ter 

sido John Cox.73 Quase um mês depois, 10 de junho, os três foram acusados e 

julgados pela Alta Corte do Almirantado, em Surrey, e arguidos por um Grande Júri 

por quatro acusações: crimes de pirataria e furto de bens de grande valor em alto-

mar – a bordo das embarcações La Trinidad (a Trinity), Le St. Pedro, o pequeno 

                                            
68 CSP, Vol. XLVIII, n. 38. e CSP, Vol. XLIX., No. 11.  
69 RINGROSE, p. 502 e HOWSE & THROWER, op.cit., p. 28. 
70 COX, p. 99; RINGROSE, p. 488 e p. 496. 
71 HOWSE & THROWER, Op. cit., p. 27. 
72 Para mais informações sobre o processo do julgamento, cf. Howse e Thrower, op. cit., p. 28-29 e 
MANGAS, F. S. Op. cit., p. 38-49. A versão dos autores que trabalhamos se encontram em 
RINGROSE, p. 448-449 e COX, p. 87-88,, referentes ao dia 28 de julho de 1681, quando próximos da 
Ilha de Paita. 
73 Ver HOWSE & THROWER, op. cit., p. 28. Os autores argumentam que Dick e Scott seriam, 
respectivamente, William Williams e John Cox, visto os depoimentos que foram prestados sobre o 
julgamento. 
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barco St. John, Le Rosario, conforme a documentação –, assim como por colocar 

seus tripulantes em perigo, e uma acusação pelo assassinato de López. 74 Não 

contribuía para Sharp o fato de que desde 1670 a Inglaterra se encontrava em 

situação de paz com a Espanha, assinada pelo Tratado de Madri e que conferia a 

posse da Jamaica aos ingleses em troca da diminuição das atividades de corso e 

pirataria.   

No entanto, os réus provavelmente depositavam suas últimas esperanças de 

liberdade em um item de gênero ímpar. Os relatos que abordamos não fazem 

menção a ele. Conway, na corte de Windsor, escreveu para o Secretário de Estado, 

Sir Leoline Jenkins, no dia 25 de maio, dizendo que o Rei inglês tinha conhecimento 

dos livros que foram apreendidos junto com Sharp e entregues ao secretário, e que 

inclusive recebera cópias, contendo mapas e cartas náuticas que apontavam a 

localização de portos espanhóis na costa americana.75 Três dias antes de Sharp, 

Cox e Williams serem levados a júri, Conway escreveu novamente recomendando 

que Jenkins atrasasse os procedimentos em uma semana por razões que o próprio 

Rei esclarecia para o secretário.76 O pedido pode não ter gerado resultado, mas 

ficam claros os indícios das movimentações que se deram em torno do caso. 

De toda forma, não nos foi deixada qualquer explicação sobre os motivos da 

liberação dos réus, visto que, como nos lembram Howse & Thrower, o rito legal 

inglês não insiste que os jurados divulguem os motivos de suas decisões77, mas o 

Petty Jury, após ouvir as testemunhas e os argumentos do advogado dos réus e do 

procurador da causa espanhola, determinou a liberação dos réus e a devolução de 

seus pertences78. Fernando Serrano Mangas nos indica ainda que Ronquillo, o 

Secretário de Estado espanhol, expressou sua indignação ao Rei da Espanha por 

meio de correspondências. As testemunhas inicialmente apresentadas ao Grande 

Júri, quando reexaminadas pelo júri menor teriam sido contestadas pelo fato de 

terem sido escravos e não-cristãos, admitidos apenas quando responderam saber 

                                            
74 Counts against Sharp, Cox, and Williams (PRO, HCA, 1/11, 104). Os artigos “Le” foram mantidos 
conforme o original. In: HOWSE & THROWER. Appendix B – High Court of Admiralty Record of the 
Trial for Piracy and Murder. Southwark, June 10, 1682, op. cit., p. 285. Os autores nos contam que os 
processos, originalmente redigidos em latim, foram traduzidos para o inglês pelo professor Albert 
Kiralfy. Consta ainda uma tabela com os membros do Grande Júri, sendo que cinco eram Almirantes 
e um Capitão da Marinha Real.  
75(Public Records Office, SP Dom/29, 419, no. 40) apud HOWSE & THROWER, ibid., p. 28. 
76(PRO, SP Dom/29, 419, no. 80) apud ibid. 
77 Ibid., p. 29. 
78 Appendix B: Verdicts (PRO, HCA, 1/11, 105). In: HOWSE & THROWER. Ibid., p. 286. 
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quem eram Deus e Jesus Cristo e o que eram os evangelhos79. O embaixador teria 

reclamado ainda à Coroa espanhola que um dos membros da Corte do Almirantado 

teria se dirigido diretamente a Sharp, assegurando-o da sentença,80 afirmando que 

as acusações principais, as relativas ao saque da nau Rosario e o assassinato de 

seu capitão, teriam sido descartadas pelo mero fato de que, para uma das 

testemunhas, não era possível saber se Sharp era o perpetrador do crime já que 

muitos disparos aconteciam ao mesmo tempo81. O júri ainda havia se manifestado 

quando a um dos comissários do rei foi respondido pelas testemunhas acerca de 

sua residência em Londres: a embaixada espanhola82. Parece ter sido efetiva a 

capacidade de legitimar uma defesa baseada, de um lado, no princípio de 

autodefesa, já que os espanhóis teriam disparado primeiro, e, de outro lado, que, 

mesmo que não estivessem autorizados por meio de uma comissão emitida pelo rei 

inglês, os piratas agiam sob uma autoridade local, o Rei do Darien, inimiga dos 

espanhóis83.  

No entanto, visto o contexto de paz entre Inglaterra e Espanha e o teor da 

acusação levantada por uma autoridade de grande importância para essa relação, 

como era o Secretário de Estado espanhol, poderíamos supor que o cadafalso seria 

o destino último de Bartholomew Sharp, John Cox e William Williams. No entanto o 

que poderia ter gerado um resultado tão inesperado? Os argumentos jurídicos foram 

suficientes para resolver o caso e para libertar os viajantes? Sobretudo, quando 

sabemos que Sharp foi comissionado ao cargo de Capitão da Marinha Real.84  

Durante o saque da nau Rosário, Sharp e sua tripulação teriam obtido um 

conjunto de cartas náuticas – um derrotero85  – com a descrição das principais baías, 

portos e ilhas entre a Terra do Fogo e Acapulco86. Outro conjunto de mapas pode ter 

assegurado seu cargo: um mês antes de receber a carta de comissão, teria entregue 
                                            
79. O autor trabalha com as correspondências enviadas pelo secretario espanhol à Coroa. Ver 
MANGAS, op. cit., p. 45 e Arquivo Generale de Indias, Fondo Indiferente, 2.578, Pedro Ronquillo a 
S.M. Londres, 28 diciembre 1682. 
80 Idem. 
81 Idem. 
82 Idem. 
83 Cf. RINGROSE, p. 449; COX, p. 88; MANGAS, op. cit., p. 47. A tese de Mangas, que não contesta 
o conteúdo da correspondência que Ronquillo envia para a majestade espanhola, se centra no 
argumento de que os juris e a Corte do Almirantado teriam sido compradas previamente, mas não é 
evidente quais foram os meios pelo qual ocorreu tal artimanha.  
84 PRO Adm 8/1 apud LLOYD, C. Barhtolomew Sharp, Buccaneer. In: The Mariner’s Mirror, 42:4, 
1956, p. 295. Sharp foi apontando comandante da chalupa Bonetta. 
85 Pode ser traduzido para o português como “roteiro”. A tradução espanhola será mantida para fazer 
menção a esse conjunto específico de mapas. 
86 LYNAM, E. Op. cit., p. 108 
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ao Rei Charles II uma cópia de seus relatos de viagem dedicados à Coroa inglesa, 

em que estavam adicionados versões editadas dos mapas espanhóis, produzidas 

pelo cartógrafo William Hack e pelo tipógrafo e tradutor Phillip Dassigny.87  

Hack finalizou, em 1685, utilizando os mapas entregues por Sharp, finalizou 

um atlas do continente sul-americano.88 Além disso, nos deixou de ter entrado em 

contato com outro membro da tripulação: Basil Ringrose. Desde que chegara a 

Dartmouth, em 1682, escreveu a sua versão dos acontecimentos vividos pela 

tripulação comandada por Bartholomew Sharp. Além de estar presente nas páginas 

do atlas de Hack, também estampou outras duas obras: a obra Buccaneers of 

America, de John Exquemeling, incluída como o quarto capítulo da segunda edição 

do texto de Exquemeling sobre os bucaneiros da Confraria da Costa; também 

incorporou um waggoner89, no qual estão presentes versões retrabalhadas de seus 

mapas que foram publicados junto ao texto de Exquemeling. Apesar de seu trabalho, 

recheado de mapas e descrições da geografia americana, ter sido reconhecido por 

editores contemporâneos, seu nome, não consta de nenhum registro de escolas 

cartográficas no período. Por seus pares, por outro lado, era tido como um homem 

inventivo e com a capacidade de falar várias línguas90. 

 Talvez Ringrose, agora que havia acumulado experiência ímpar na viagem 

que fizera e ainda escrito duas obras massivas pudesse ter a intenção de levar uma 

vida comum na Inglaterra. Em 1683, no entanto, navegava rumo aos mares do sul, a 

                                            
87 Ver LLOYD, op. cit., p. 294 e SKELTON, R. A. George III’s Maritime Collection, In: British Museum 
Quarterly, British Museum, v. 8, n. 3, Setembro de 1953, p. 64. Seria a primeira de outras 3 cópias 
que feitas por Sharp entre 1682 e 1685. O título completo é “A Waggoner of the South Sea describing 
the sea coast from Acapulco to Albermarle Isle, made by William Hack at the signe of great Britaine 
and Ireland in Wapping. Anno 1685”. Um dos manuscritos está sendo restaurado na biblioteca John 
Carter Brown, vinculada à Brown University, em Providence, Estados Unidos. Outra versão está 
disponível para o acesso no National Maritime Museum, em Londres. Pode ser acessado pela página 
de Collections da Royal Museums Greenwich em http://collections.rmg.co.uk ao buscar por “William 
Hack” (Acesso em: 19/06/16). 
88 KELLY, J. W. Hack, William (fl. 16711702). In: Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004. p.1. 
89 De acordo com Doré, “waggoner” é uma descrição de direções de navegação. Possui, portanto, 
semelhança com o termo “roteiro”. Foi baseado no nome do cartógrafo holandês Lucas Janszoon 
Waghenaer, cujo atlas Spiegel der Zeevaerdt, publicado em inglês como The Mariners’ Mirrour, e era 
composto por mapas e roteiros de navegação. Aqui, o termo será utilizado como um tipo de 
documento que baseia sua economia textual nos textos pictóricos, com textos explicativos em seu 
entorno. Faz, assim, oposição ao relato de viagem, no qual a relação é inversa. Ver DORÉ, A. 
America Peruana e Oceanus Peruvianus: uma outra cartografia para o Novo Mundo. In: Revista 
Tempo. v. 20, n. 36, 2014. p. 16. 
90 COX. p. 80. 
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bordo do Cygnet,91 com suas anotações, rotas navais, os seus esboços dos portos, 

costas e ilhas por onde navegou dois anos antes. 

No entanto, as tentativas iniciais de comercializar bens com a população 

local nas Américas foram, por anos, mal sucedidas. Howse e Thrower nos contam, 

baseados no relato de William Dampier, que Charles Swan, o capitão da tripulação, 

decidiu mudar as atividades desempenhadas para a tentativa de saques pelas 

cidades costeiras.92 Suas aventuras, no entanto, encontrariam um fim definitivo em 

19 de fevereiro de 1686, quando, ao tomarem a pequena cidade mexicana de Santa 

Pecaque, na embocadura do Rio Grande de Santiago, o grupo de piratas foi 

emboscado por um grupo de espanhóis que matou parte dos homens de Swan e, 

entre eles, Ringrose.  

Durante 1682 e 1684, outro relato foi produzido sobre a viagem. Além dos 

manuscritos de Ringrose, um de seus colegas também escreveu suas impressões: 

John Cox. Após ter chegado em Londres, foi julgado e absolvido junto de Sharp. Em 

1884, Philip Ayres publicou o relato de Cox na cidade londrina 

Ao nos depararmos com o momento posterior ao retorno dos piratas à 

Inglaterra, podemos perceber dois elementos recorrentes na prática dos viajantes: 

os relatos e os mapas. O saber geográfico, pode ter sido, primeiramente, a moeda 

de troca que garantiu a liberação de Sharp, Cox e Williams nos tribunais em Surrey. 

Como apontamos no capítulo anterior, ao longo do século XVII, os mapas tornaram-

se um item de grande valor para a legitimação da soberania territorial e para 

conscientizar os governantes sobre o potencial das terras do Novo Mundo, 

especialmente para os ingleses, privados das terras no continente americano pelos 

tratados estabelecidos desde 1492, e que buscava ampliar sua zona de influência. 

Tenda em vista a importância dos relatos, dos mapas e do saber geográfico 

para o contexto político europeu, esses documentos poderiam legitimar tanto ação 

pirata quanto os anseios políticos ingleses. Essas pessoas decidiram, em seu 

tempo, engajar-se na ação de relatar as suas experiências. Analisamos, assim, o 

conteúdo dos dois relatos, buscando perceber a importância dos mapas como um 

tipo de documentação histórica assim como indicar a forma particular como cada 

autor se utiliza deste recurso e o articula com a linguagem cartográfica. 

 

                                            
91 HOWSE & THROWER, op. cit., p. 31. 
92 Idem. 
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2.1. OS RELATOS 
 

Dentre os envolvidos na empreitada – desde a tentativa de tomada da 

Cidade do Panamá até o retorno ao Caribe, dois anos depois –, sabemos que pelo 

menos seis autores têm as suas experiências de viagem impressas e publicadas.93 

Lionel Wafer e William Dampier, que haviam abandonado a viagem quando estavam 

próximos à costa peruana, têm seus relatos publicados pelo menos quinze anos 

depois de suas participações em obras que não tinham essa viagem como tema 

central. Das publicações que se centraram nessa viagem, sabemos do relato de 

William Dick – ou “William Williams”, que fora um dos réus do julgamento de junho 

de 1682 –, um relato de Sharp, de 1689, e os relatos impressos que aqui 

analisamos: o de John Cox, publicado em 1684 por Philip Ayres, com o título 

Voyages and Adventures of Capt. Barth Sharp and others in the South Sea: Being a 

Journal of the Same e o relato de Basil Ringrose, publicado pela primeira vez na 

Inglaterra em 1685,94 por William Crook, juntamente à segunda edição da tradução 

da obra Buccaneers of America, originalmente de John Exquemeling que se dedicou 

a narrar a história de Henry Morgan, principalmente a tomada da Cidade do Panamá 

em 1670.95 Além da possibilidade do relato ter sido alterado para enaltecer Sharp, é 

evidente que os editores não se privaram de editar o conteúdo. Ringrose inicia sua 

obra da seguinte maneira: 
 

“Em um lugar chamado Boca del Toro era onde se encontrou a frota, que 
recentemente havia tomado e saqueado Porto Bello pela segunda vez; (...) 
tendo sido tomada anteriormente conforme está relatado acima.” 

 

                                            
93 As versões impressas não são as únicas. Além disso, existem versões manuscritas de relatos de 
Ringrose, Sharp, de um autor anônimo (possivelmente um dos julgados na Jamaica em 1682). 
William Hack ainda produziu uma série de atlas contendo informações baseadas no relato e esboços 
de Basil Ringrose, somados às informações do derrotero espanhol. 
94 A versão que analisamos foi a edição publicada, em 1898, pela Swan Sonnenschein & Co. Essa 
pesquisa se iniciou com o recorte documental concentrado nos relatos impressos. No entanto, no 
decorrer da pesquisa e mediante a possibilidade que emergiu de trabalhar com outra documentação 
de Basil Ringrose relativa à viagem, adicionamos os mapas contidos em seu waggoner à pesquisa, 
visto que a metodologia se adequa a ambos os documentos conforme defenderemos na sequência 
do capítulo. 
95 Também aparece na literatura como Exquemelin, ou com o nome de Alexander. Enfatizamos aqui, 
a grafia que consta no documento que analisamos. 
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At a place called Boca del Toro was the general rendezvous of the fleet, 
which lately had taken and sacked Porto Bello the second time; (...) having 
been taken once before, (...), as is related above.” 96  

 

A edição publicada por Exquemeling seria condizente com o relato que 

chegou às mãos de William Hack. Howse & Thrower argumentam que existem 

diferenças entre a versão manuscrita e a impressa do relato de Ringrose,  que 

parece ter sido alterada de forma a enaltecer a figura do Capitão Sharp. 97 

Christopher Lloyd aponta o exemplo a seguir como uma das passagens em que a 

versão impressa contém elogios a Sharp que não estão presentes no manuscrito: 
 
“... um homem de coragem indubitável, e de conduta excelente, sem temer 
nem um pouco olhar no olhos um inimigo hostil, e uma pessoa que sabia 
tanto as partes teóricas quanto práticas da navegação assim como a 
maioria.” 

 
. “... a man of undaunted courage, and of an excellent conduct, not fearing in 
the least to look an insulting enemy in the face, and a person who knew both 
the theory and practical parts of navigation as well as most do.” 98 

 

Entendemos essas narrativas, primeiramente, enquanto relatos de viagem, 

na medida em que o autor lança mão de um dispositivo textual como forma de 

expressar suas experiências, buscando reconstruir a realidade e, assim, 

estabelecendo uma relação de sentido.99 A questão da narrativa em formato de 

crônica histórica é uma das principais componentes na economia textual. Os casos 

relatados são variados, principalmente por parte de Ringrose: a relação com os 

indígenas do Darien e a travessia de canoa pelo istmo; a tentativa do saque da 

Cidade do Panamá; a tomada da embarcação espanhola La Santíssima Trinidad; a 

partida em direção ao Mar do Sul e às cidades como Guayaquil e Arica devido a 

informações obtidas de presos espanhóis que alegadamente conheciam a rota dos 

minérios de Potosi; o motim que retirou Bartholomew Sharp do comando da 

tripulação; as tentativas frustradas de tomar cidades e fortes na costa da América 

espanhola; uma série de saques de embarcações espanholas e os botins 
                                            
96 RINGROSE, p. 275. [Visto que, certamente, Ringrose não produziu seu texto com a obra de 
Exquemelin em mente, a menção ao texto anterior teria sido adicionada posteriormente pelos 
editores. 
97 HOWSE & THROWER, op. cit., p. 4 e p. 30.  
98 RINGROSE, p. 412.  
99 Ver CARVALHO, F. A. L. “Perspectivas teóricas acerca da leitura e análise de relatos de viajantes: 
Hercules Florence, narrador.” In: Revista de História e Estudos Culturais, vol. 2, ano II, nº 2, 
abril/maio/junho de 2005, p. 1-5. Também fica evidente que esses relatos são comuns no período, de 
longuíssima duração, em que europeus viajaram para as regiões coloniais. 
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conquistados; a circum-navegação da Terra do Fogo. São alguns exemplos dos 

vários casos presentes nos textos que inserem a documentação no gênero dos 

relatos de viagem.  

Tanto Cox como Ringrose se utilizam de diversos recursos para construir 

suas narrativas. Buscamos, a seguir, esboçar as particularidades de cada relato. 

Primeiro, cabe fazer uma ressalva em relação a um dado muito importante 

para a leitura dos documentos: as datas que balizam as entradas dos dois diários. 

Ao comparar as datas nas duas documentações, percebe-se que os eventos 

equivaliam, mas não a cronologia. Por exemplo, a entrada do dia 3 de novembro de 

1679 em Ringrose corresponde à entrada de 3 de novembro de 1680 em Cox.100 

Outro exemplo faz referência à virada do ano que, conforme a regulamentação do 

governo britânico até 1752, não seguia o calendário gregoriano e, portanto, não 

acontecia no primeiro dia de janeiro, mas, sim, próximo ao 20 de março. No entanto, 

ao contrário de Cox que termina seu relato com uma entrada equivalente ao nosso 

mês de janeiro de 1682, grafado como janeiro de 1681, em Ringrose vemos no 

primeiro de janeiro a notação onde consta a virada do ano101. Muito possivelmente 

se trata de uma alteração posterior por parte dos editores, na tentativa de dar 

coerência ao sentido cronológico do texto sem atentar, no entanto, para o calendário 

utilizado do período, utilizado por Ringrose. Exemplo dessa alteração fica evidente 

ao compararmos a entrada na página 277, de 3 de abril de 1680 (a primeira em tal 

ano), com uma entrada posterior, na página 342, assinalada como 17 de agosto do 

1679, apesar da narrativa seguir estritamente um sentido cronológico. De toda 

forma, utilizaremos ao longo da obra a anotação equivalente no calendário 

gregoriano segundo os padrões atuais e corrigindo as alterações dos editores na 

documentação. Enfatizamos também que a bibliografia secundária apoia que os 

deslocamentos desses viajantes tenham se iniciado por volta de março de 1680. 

O primeiro documento faz parte de um compêndio de relatos, publicado por 

Philip Ayres em 1684, sendo o primeiro de cinco relatos a serem apresentados e o 

único que aborda a viagem da Trinity. O texto contém 114 páginas, seguindo a 

ordem cronológica de um diário. De forma geral, cada parágrafo do texto equivale a 

um dia de viagem. O autor não assina o texto, mas a historiografia indica a autoria 

de John Cox, capitão apontado para o comando da embarcação Mayflower, que 

                                            
100 Cf. RINGROSE, p. 375 e COX p. 36. 
101 “(...) e ancorou em Dartmouth, na Inglaterra, 26 de março, anno 1682.”  BR, p. 493. 
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acompanhou parte da expedição ao lado da Trinity, e que foi julgado na Corte do 

Almirantado junto com Sharp, com quem poderia ter algum vínculo de parentesco, 

de acordo com Ringrose.102 

O texto se inicia em abril de 1680, quando se encontraram com os índios do 

Darien, e segue até 31 de janeiro de 1682. Narra os percalços na tentativa de 

desembarcar em Antígua, quando finalmente retornam ao Caribe. O relato ainda 

aponta que alguns dos homens teriam sido presos ao retornar para a Inglaterra e 

julgados e liberados pela Corte do Almirantado. Em suas palavras: 

 
“Alguns vieram para a Inglaterra, outros foram para a Jamaica, New 
England, (etc.) E aqueles que vieram para a Inglaterra foram enviados ao 
tribunal segundo a ordem de sua Majestade, e julgados e liberados em uma 
Corte do Almirantado, na qual o Embaixador espanhol era o promotor.” 

 
“Some came into England, others went to Jamaica, New England, (etc.) And 
those who came to London were committed by his Majesties Order, and 
Tryed and acquitted at a Court of Admiralty, where the Spanish 
Ambassadour was Prosecutor”. 103 

 

Até o mês de junho de 1680, Cox segue uma crônica mais elaborada acerca 

das atividades diárias. A partir do dia sete de junho, os parágrafos indicam 

principalmente o dia do mês, o dia da semana, sua localização estimada conforme 

um referencial terrestre, a distância angular em relação à linha do Equador em graus 

de latitude, os ventos e características do clima. Este é o formato que preenche 

praticamente todo o texto, com apenas algumas intervenções narrativas do autor 

quando decide ressaltar algum episódio específico, como a tomada da embarcação 

Rosario,104 o Natal de 1681,105 o momento em que estariam na ilha mais austral do 

                                            
102 Basil Ringrose, ao falar de John Cox, se utiliza da expressão “who forced kindred, as was thought, 
upon Captain Sharp, out of old acquiantance...” / “que forçou parentesco, como era pensado, sobre 
Sharp, por tê-lo conhecido há muito tempo...”. O sentido da frase pode ser devido ao fato de terem 
sido parentes em algum tempo anterior ao início das viagens assim como ter o significado de que Cox 
inventou um vínculo para, no momento, se fazer capitão da embarcação auxiliar. Para nós, o texto é, 
portanto, ambíguo. Ver RINGROSE, p. 322. 
103 COX, p. 114. [Grifos conforme o original] 
104 COX, p. 88. Em relação a esse episódio, que é o ponto central do julgamento de Sharp, Cox e 
Williams, esse relato contém uma curiosidade: junto ao espólio tomado da Rosario estariam uma 
quantia de metal. Pensando ser latão, Sharp teria insistido que despejassem ao mar o metal pesado. 
Apenas uma das gusas foram guardadas e vendidas por 75£. Seria por isso que, de acordo com Cox, 
teriam despejado ao mar uma quantia considerável de prata não-refinada. 
105 Ibid., p. 108-109; 
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continente americano106 e a tentativa de saquear Arica pela segunda vez sob o 

comando de John Watling.107 Segue um exemplo deste tipo de parágrafo: 
 

“6. Domingo. Percorremos 12 léguas a leste. Latitude de 30º 36’. Tempo 
bom. Leste 116 léguas.”.  

 
“6. Sund. We have run 12. Leagues East, Latitude 30. Degr. 36. Min. Good 
weather. East 116. Leagues.”108 

 
Já o relato de Basil Ringrose, junto de seus mapas, foi incorporado 

primeiramente ao já atlas A Waggoner of the South Sea, de William Hack, que 

redesenhou os mapas de Ringrose e os incluiu ao lado das imagens contidas no 

derrotero obtido por Sharp. Depois disso, foi inserido como o quarto capítulo da 

segunda edição da obra de Esquemeling, Buccaneers of America, publicada por 

William Crooke em 1898. Esse capítulo se inicia com o encontro dos bucaneiros em 

Boca Del Toro, em março de 1680 –  e termina com o anúncio de que tinha partido 

de Antígua em direção a Londres em fevereiro de 1682. A única lacuna reconhecida 

pelo autor é entre o período de 1º de fevereiro e 21 de março de 1681, em que os 

espaçamentos cronológicos entre as entradas variam entre 2 e 13 dias devido a uma 

doença não especificada109. Além da narrativa escrita, compõem essa edição 15 

vistas aéreas, 42 vistas frontais de ilhas, das quais apenas uma não está numerada 

– normalmente acompanhadas do texto descritivo apontando qual era a localização 

do autor no momento do desenho em relação ao objeto representado, assim como a 

distância – e uma planta de cidade. Todas aparecem monocromáticas na edição.  

Além disso, Norman J. Thrower e Derek Howse descobriram no National 

Maritime Museum e publicaram pela primeira vez o waggoner de Ringrose, no qual o 

relato está unido a versões em cores110. 

Seu texto também segue o formato do relato anterior, mas, neste caso 

podemos, além de perceber um relato mais diversificado e detalhado do que o de 

Cox, encontrar um autor cuja narrativa constrói de maneira mais elaborada as 

questões geográficas e astronômicas. Nosso objetivo não está em apontar uma 

                                            
106 Ibid., p. 103 
107 Ibid., p. 54-61; 
108 COX, p. 65. A última informação é posta em referencial a ilha de Payta, conforme o autor 
esclarece na página 26-27. 
109 Ver RINGROSE, p. 414-415. 
110 HOWSE & THROWER, op. cit.,. p. 47-275. A versão consultada online não apresenta as imagens. 
A versão original pode ser consultada no National Maritime Museum, Classmark, p. 32. As imagens 
também podem ser conferidas pela página de Collections da Royal Museums Greenwich. 
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hierarquização do conhecimento, uma vez que nada pôde nos garantir, ao longo 

dessa pesquisa, que os dados apresentados por Ringrose sejam mais precisos que 

os de Cox. Longe do debate da precisão, o que buscamos ressaltar são as 

particularidades do saber de Ringrose que se tornam sensíveis por meio da análise 

de seu texto. 

Pela linguagem utilizada e pelas práticas que evidencia, percebemos que 

Ringrose mantinha uma relação próxima com assuntos ligados à astronomia e com 

o conhecimento de línguas diversas, o que teria garantido a sua vida quando posto 

em cativeiro pelos espanhóis111. Conseguiu determinar a longitude em relação ao 

meridiano das Ilhas Canárias, o meridiano referencial do período, ao observar um 

eclipse solar no dia 13 de setembro de 1680.112 Contesta, ainda, a ideia presente em 

obras geográficas da época, ao apontar que o sul do continente americano é 

formado por um arquipélago e não por uma grande massa de terra. Em suas 

palavras: 
 

“Domingo, 30 de outubro. Neste dia o tempo estava aberto, e ventava a sul-
sudeste. Pela manhã, enviamos uma canoa em direção ao litoral a leste, em 
busca de provisões ou de índios. Eu mesmo não pude ir, como desejado, 
por estar, juntamente com mais dois ou três, atormentado por dores 
intestinais. Estou convencido de que o lugar em que então estivemos, não é 
uma ilha tão grande quanto alguns hidrógrafos escrevem, mas um 
arquipélago de ilhas menores. “ 

 
Sunday, October 30th. This day was fair, and there blew a small S.S.E. 
[South-Southeast] wind. In the morning we sent a canoe over to the 
eastward shore, to seek either for provisions or Indians. I myself could not 
go as I desired, being with two or three more, at that time, very much 
tormented with the gripes. I am persuaded that this place where we now 
were, is not so great an island as some hydrographers lay it down, but rather 
an archipelago of smaller islands.” 113 

 

Em 2 de novembro, registrou a distância angular de uma estrela polar, o que 

para Howse & Thrower, se trata de um dado astronômico inovador devido à falta de 

conhecimento que os estudiosos da astronomia tinham em relação às estrelas 

                                            
111 RINGROSE, p. 293-299. 
112 RINGROSE, p. 359. Indica a longitude de 280˚ 35’ E, longitude de 11˚ 45’ S. David Turnbull, em 
Cartography and Science in Early Modern Europe aponta como o cálculo das longitudes era uma 
questão complicada para astrônomos e marinheiros da época. Ver TURNBULL, D. Cartography and 
Science in Early Modern Europe: Mapping the Construction of Knowledge Spaces. In: Imago Mundi, v. 
48, 1996, p. 5-24. 
113RINGROSE, p. 470. [Grifo meu] 
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austrais114. Provavelmente carregava consigo instrumentos variados para a medida 

da velocidade em alto-mar, dos ângulos de variação solar para o cálculo da latitude 

– um astrolábio seria essencial, principalmente em terra firme devido à necessidade 

de uma superfície estável, assim como a variação magnética, segundo o compasso 

de azimute holandês que tinha consigo quando dobrava o Cabo Horn115. Cita ainda 

uma tabela de declinação solar de um “Cosmógrafo de Lima”116.  

Percebemos que, como apontam Howse & Thrower acerca do relato de 

Ringrose, Cox também enfatiza aspectos similares. De um lado a relação com o 

elemento nativo, com os índios e o Imperador do Darien, que parece ser um recurso 

de legitimação da viagem assim como do saber empírico local. De outro lado, estão 

os aspectos da navegação, como os ventos, os cursos traçados e os rumos 

navegados, a profundidade do mar, tendo em vista a possibilidade de efetuar a 

ancoragem, as manobras de pilotagem efetuadas, o ato de içar ou guardar velas 

assim como efetuar a manutenção dos mastros e dos barcos, e as posições 

estimadas conforme a latitude, segundo os graus de distância com o Equador, e a 

longitude segundo a distância, em léguas, de um referencial variável – de maneira 

geral, uma ilha ou cidade pela qual haviam passado. Estão também presentes os 

aspectos da natureza física dos lugares visitados, como as embocaduras de rios, os 

relevos observados nas regiões costeiras, o tipo de superfície das costas e sua 

acessibilidade, e habitats, como manguezais, geleiras, estuários de rios, ilhas e 

praias; a disponibilidade de água potável, de comida – desde as tartarugas, leões 

marinhos e cardumes até mandiocas e bananas-da-terra compuseram a dieta dos 

bucaneiros.117 São essas características que nos permitem perceber que ambos os 

relatos de viagem, em sua economia textual, não apenas traçam as experiências 

conforme um conteúdo anedótico das tentativas de saque de cidades, de tomadas 

de embarcações, ou a construção da imagem dos navegantes. 

 Tendo em vista estes aspectos, parece-nos possível realizar a seguinte 

constatação: os autores se utilizam do recurso narrativo para reconstruir, além da 

experiência histórica, suas percepções geográfico-espaciais por meio da linguagem 

da marinharia. Não parecem ter sido escritos apenas para leitores de literatura, mas, 

                                            
114 RINGROSE, p. 471 e HOWSE & THROWER, op. cit., p. 37.  
115 RINGROSE, p. 483. 
116 Ibid., p. 480. 
117 Ver HOWSE & THROWER, op. cit, p. 35-39. Norman J. Thrower expõem os aspectos de geografia 
e de navegação que compõem o relato de Basil Ringrose.  
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sim, pessoas interessadas em pilotagem e, sobretudo, nas características das 

colônias espanholas no interior de um processo de “construção mental ativa” sobre o 

Novo Mundo. É assim que Zerubavel analisa a construção do saber sobre a 

América, em que o conhecimento não era dividido entre todos os países, por 

questões políticas assim como pela diversidade de suposições e de construções 

conceituais que estavam em curso sobre o continente americano. 118 Esse aspecto 

pode ser ainda mais ressaltado nesse caso, visto que os textos foram publicados na 

Inglaterra que, neste período, não exercia posse sobre nenhuma região no 

continente sul-americano. 

 De forma sintética, acreditamos que John Cox e, ainda mais, Basil Ringrose 

criam narrativas geográficas em que, ao relatar as suas viagens, estabelecem 

relações de construção de conhecimento sobre os locais em que viajaram e, por 

isso, seus relatos funcionam como mapas. 

 
2.2. O DISCURSO CARTOGRÁFICO 

 

É conhecido que o século XX foi palco de mudanças no panorama da 

historiografia. Novas escolas teóricas e novas tendências surgiram propondo 

revisões do processo de produção de conhecimento histórico e da História enquanto 

disciplina, impactando mudanças nos âmbitos dos objetos de pesquisas, das 

metodologias e das perguntas e problemas levantados. Um desses movimentos 

esteve ligado à virada linguística, em que o estudo sobre as formas culturais e sua 

natureza discursiva foi reformatado segundo conceitos emprestados da linguística, 

da semiótica e de outros campos ligados à crítica da textualidade.119 

De acordo com Carla Lois, na década de 1980, as críticas textuais propostas 

pelo giro linguístico seriam adaptadas a outro tipo de discursividade: o texto 

cartográfico120. Os mapas seriam também tratados como um discurso, ou seja, 

meios de produção de sentido que, por sua vez, poderiam ser estudados de acordo 

com suas especificidades simbólicas dentro de uma cultura visual. 

                                            
118 Ver ZERUBAVEL, E. Terra Cognita. The mental Discovery of America. New Brunswick: Rutgers 
University Press., p. 40. 
119 LOIS, C. Parte I. “Pensar el mapa. “Los mapas y las cosas”. In: Mapas para la Nación. Episodios 
en la historia de la cartografia argentina. Biblos: Buenos Aires. 2014, p. 25-27. 
120 Ver LOIS, “La historia de la cartografia”. In: Op. cit..p. 93-115. 
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Os autores interpoladores nesse debate propuseram novas formas de se 

conceitualizar os mapas. Cabe considerar, primeiramente, a crítica de John Brian 

Harley aos mapas enquanto meras “representações em escala da superfície 

terrestre ou de parte dela”121, defendendo o atributo do mapa enquanto recurso 

discursivo. Para Matthew Edney, outro produto de uma análise crítica dos mapas 

está em romper com as pretensões neutras com que se observa os mapas, 

percebendo-o como uma prática humana122. Uma primeira definição parte, assim, de 

Harley na medida em que defende a necessidade de discutir mapas enquanto textos 

por estabelecer uma relação de linguagem de natureza gráfica, gerida no interior de 

instituições legitimadoras, como as escolas de cartografia e os órgãos de governo, 

carregadas de intenções e na qual os conceitos cartográficos, pelo seu caráter 

científico, legitimam realidade construída e pretensamente representada. 123  A 

segunda definição parte de Edney, que considera o mapa como representação de 

conhecimento no interior de convenções e predeterminações culturais, construído de 

acordo com códigos semióticos, por indivíduos que, no interior de instituições sociais 

variadas, produzem representações e conhecimento ao lançar mão de tecnologias 

intelectuais e instrumentais.124 

Tendo em vista esses referenciais, lemos os dois relatos. Inseridos em uma 

multiplicidade de contextos socioculturais, podem ser analisados em seu conteúdo 

discursivo, visto o estabelecimento de representações de conhecimento sobre um 

determinado espaço por meio de um léxico cartográfico. Para analisar esse discurso 

cartográfico, enfatizamos três questões: quem foram os autores dos discursos? 

Dentro de quais relações de controle e de poder esses discursos estiveram 

inseridos? Como se verifica a produção do conhecimento geográfico de regiões até 

então desconhecidas dos europeus? 

À questão da autoria e da sua interposição no interior de um determinado 

contexto de relações de controle e poder nós podemos responder, em parte, por 

reflexões já levantadas ao longo desse estudo. John Cox e Basil Ringrose foram 

viajantes que exerceram atividades ilegais nos mares que banhavam as regiões 

consideradas pelos europeus como seu mundo colonial. Apesar da marginalidade 
                                            
121 Cf. LOIS, op. cit., p. 93. 
122 EDNEY, M. Theory and the History of Cartography. In:  Imago Mundi, v. 48, 1996. p. 188. 
123 Ver HARLEY, J. B. Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas. In: La Nueva 
Naturaleza de los Mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografia. Trad: CORTËS, L. G. & 
RODRÍGUEZ, J. C. México: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 59-78. 
124 EDNEY, op. cit., p. 189. 



 

 

50 

legal, suas ações poderiam ser socialmente úteis para o projeto imperial britânico no 

século XVII, uma vez que os tribunais ingleses, assim como dos demais impérios, 

admitiam a apresentação de cartas-de-marca em julgamentos, que conferiam a 

esses grupos sociais não mantidos pelo Estado o direito de exercício da violência e 

da rapina. Além disso, ao resgatarmos o papel do saber geográfico, também 

elaborado ao longo do capítulo anterior, entendemos que a publicação dos 

testemunhos de Cox e Ringrose foram inseridos em um ambiente de intensa 

demanda de obras que descrevessem as realidades geográficas desconhecidas 

pelos ingleses,125 e tiveram o potencial de impactar as instituições que os receberam 

e os mantiveram guardados até os dias de hoje.126  O relato alterado de Basil 

Ringrose, que continua sendo publicado desde 1684 enquanto capítulo da obra de 

Exquemeling, causou um impacto ainda mais abrangente do que qualquer outro 

documento relativo à viagem. No entanto, nesse estudo não conseguimos matizar 

com maior precisão qual foi a recepção das documentação e suas influências diretas 

no tecido cultural em que foram inseridas. 

 

2.3. BASIL RINGROSE E O DISCURSO CARTOGRÁFICO 
 

 

 
FIGURA 4 – GORGONILLA. Datada de 30 de julho de 1680. Percebe-se que, além do topônimo, são 

adicionados numerações às vistas frontais de 0 a 41. RINGROSE, p. 333. 
 

                                            
125 Ver ALPERS, S. “O impulso cartográfico na arte holandesa”. In: A Arte de Descrever. São Paulo: 
Edusp, 1999, p. 302-312; CHICANGANA-BAYONA, Y. A. “Canibais do Brasil: os açougues de Fries, 
Holbein e Münster (século XVI)”. Revista Tempo. nº28, 2009, p. 165-192.; DAVIES, op. cit.; LOIS, op. 
cit., p.103-115. 
126 Lynam defende em The Mapmaker’s Art que o mapa teria contribuído para um incremento no 
número de incursões inglesas aos Mares do Sul graças aos relatos manuscritos e aos waggoners de 
William Hack; Howse & Thrower argumentam que a obra de Basil Ringrose, no entanto, não surtiu 
qualquer efeito concreto na sociedade inglesa, principalmente seu waggoner pelo fato de não ter sido 
publicado. Cf. LYNAM, E. op. cit. p. 105-116 e HOWSE & THROWER, op. cit., p. 32-33. 
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FIGURA 5 – CAPE ST. LAWRENCE. Datada de 11 de agosto de 1680. A essa vista foi adicionada, 

também os dados sobre a latitude em que a ilha se localiza. RINGROSE, p. 10 
 

 
FIGURA 6 – ISLE OF PLATE. Datada de 22 de agosto de 1680. Também é identificada como Isla de 

la Plata ou Sir Francis Drake’s Island. RINGROSE, p. 343. 
 

Entendemos as documentações como relatos de viajantes cujas narrativas 

são, ao mesmo tempo, crônicas e cartográficas. Esse caráter cartográfico nos é 

acessível pelas recorrentes informações práticas que estão presentes, como as 

manobras de pilotagem. Muito provavelmente Ringrose dispôs de diversos 

instrumentos cartográficos de medição e posicionamento para realizar observações 

durante a viagem. Podemos sabe que possuía ao menos um compasso e um 

astrolábio para fazer o cálculo de algumas características importantes para o manejo 

e o controle de uma embarcação em alto-mar, como a localização estimada – pelos 

componentes de latitude e longitude ou pelas distâncias relativas de pontos 

terrestres –, o cálculo dos cursos e as rotas percorridas, importantes para a projeção 

de rotas e a correção necessária visto a deriva do mar. O autor também dispunha de 

instrumentos de cálculo de velocidades e de profundidade do mar (medidas por 

unidades de fathom-water). Também poderia ter medidores de tempo, seja um 

relógio ou ampulhetas para o cálculo das velocidades. Exemplos dos dados 

concretos levantados a partir do seu conhecimento de navegação e do uso de 

instrumentos cartográficos podem ser vistos nos trechos a seguir: 
 

“9 de novembro, ainda tínhamos pouquíssimos ventos, e tal variável. 
Tomamos aproximadamente uma observação a cada hora e nos achamos 
na lat. 20˚ 18’ S.”  
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“November 9th we had still very little wind, and that variable. We took almost 
every hour an observation and found ourselves to be in lat. 20˚ 18’ S.” 127 

 
“Domingo, 21 de novembro, também tivemos muitos sopros de vento, assim 
como no dia anterior, com frequentes pancadas de chuva. O vento também 
variou, (...), de acordo com as nuvens. Apontamos rumos S.S.O., e por 
vinte-e-uma léguas e meia. Ao todo, O. de Hilo, julguemos estar cento e 
setenta e oito léguas e dois terços. Tivemos neste dia um ótimo mar S. O. e 
tempo nublado. Supus nossa latitude 26˚ 53’S.” 
 

Sunday, November 21st, we had likewise many gusts of wind, such as the 
day before, with frequent showers of rain. The wind varied, to and fro, 
according as the clouds drew it here and there. We reckoned a S.S.W. way, 
and by it twenty-one leagues and a half. In all, W. from Hilo, we judged 
ourselves to be one hundred and seventy eight leagues and two thirds. We 
had this day a great S. W. Sea, and cloudy weather. I supposed our latitude 
to be 26˚ 53’S.” 128 

 
“... Assim pertencem a essa ilha por volta de trinta rios e riachos, sendo que 
todos caem sobre as pedras em diversos lados da ilha. A circunferência 
completa, assim, é por volta de três léguas e meia, sendo alta e 
montanhosa por inteira, excetuando o lado em que ancoramos. Aqui, 
portanto, paramos nosso barco nas profundidades de dezoito ou vinte 
fathom water, e começamos a desmontá-lo”. 

 
“... Thus belong to this island about thirty rivers and rivulets, which all fall 
from the rocks on the several sides of the island. The whole circumference 
thereof is about three leagues and a half, being all high and mountainous 
land, excepting only on that side where we cast anchor. Here therefore we 
moored our ship in the depth of eighteen or twenty fathom water, and begun 
to unrig the vessel. (...)”129 

 

Intercaladas ao relato às informações práticas de navegação, estão as 

representações que construiu da geografia sul-americana. Como já apontamos, 

parte importante do texto são os mapas que estão no seu interior. Alguns deles são 

vistas frontais (Fig. 4, Fig. 5 e Fig. 6) que acompanham textos descrevendo qual a 

latitude estimada quando realizou a observação. O autor se afirma como sujeito que 

não apenas redige os textos e as imagens, mas se coloca no papel daquele que 

experimenta um dado momento no qual baseia sua representação pictórica. 

Outro tipo de vista empregada por Ringrose são as vistas aéreas. Elas 

aparecem principalmente fazendo referência às tentativas de tomada de cidade, 

deixando evidentes elementos presentes na narrativa, como o local de ancoragem, 

as praias.  

                                            
127 RINGROSE, p. 376. [Grifo meu.]  
128 Ibid., p. 378. [Grifo meu] 
129 Ibid., p. 328. [Grifo meu] 
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Uma característica que é importante ressaltar é a atribuição toponímica. 

Captain Sharpe’s Isle (Fig. 7), English Gulfe, onde está localizada a Sharpe’s Bay 

(Fig. 9); Duke of York’s Islands (Fig. 8) e King Charles Harbour130 nos indicam a 

tentativa de relacionar os ingleses, as autoridades e os próprios viajantes a esses 

lugares. Como aponta Andréa Doré, no contexto moderno de expansão marítima e 

busca pelo domínio sobre o conhecimento do Novo Mundo, a atribuição de um 

topônimo poderia que o lugar já esta visitado, conhecido e explorado, qualificando o 

espaço.131  

. No golfo English, os rios foram batizados segundo em referência a outros 

membros da tripulação: “Cox’s R.” para John Cox, “Shergalls R.”, para Henry 

Shergall, homenagem póstuma a um dos colegas que se acidenta na manutenção 

de um dos mastros da Trinity; e “Sharpe’s Bay”, para o Capitão Bartholomew Sharp. 

Uma das vistas aéreas também é de Sir Francis Drake’s Isle, ou Isla de la Plata (Fig. 

10), que o autor aponta ser um nome anterior à chegada dos piratas, onde Drake 

teria dividido um de seus botins entre seus homens. A ilha de Juan Fernandez, local 

onde os viajantes teriam passado grandes dificuldades e Sharp destituído do cargo 

de capitão e comandante, é representada pelos dois tipos de vista – frontal e aérea 

(Fig. 11 e 12).  
 

 
FIGURA 7 – ISLA DE LA GORGONA OR CAPT. SHARPES ISLE. RINGROSE, p. 328. 

 

                                            
130 RINGROSE, p. 441. O topônimo não está presente em nenhum mapa de Ringrose, mas é 
indicado ao longo do relato. 
131 DORÉ, A. Op. cit., p. 8. 
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FIGURA 8 – DUKE OF YORK’S ISLANDS. RINGROSE, p. 473. As inscrições são “A descryption of 
his Royal Highnesses Isles”, o que faz menção ao Duke de York; “The Cave” e, no interior da ilha ao 

centro está “Latt. 50dS.”. 
 
 

 
FIGURA 9 – ENGLISH GULFE. RINGROSE, p. 476. As inscrições dizem, em sequência anti-horária, 

“A description of ye English Gulfe Lying a little to the Northward of Magallanes Straights”; “Limpett 
point”; “Cox’s R; “Shergall’s R.”; “Spring R.”; “Snow hills”; “Snowy mountains”; “English Gulfe”; “Windy 

Harbor”; “Sharpe’s Bay” e “Penguin Shoal”. 
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FIGURA 10 – SIR FRANCIS DRAKE’S ISLE OU ISLA DE LA PLATA. RINGROSE, p. 340. Como nas 

demais figuras, a âncora denota o local em que os viajantes teriam ancorado sua embarcação.  
 

 
 

 

 
FIGURA 11 – VISTA AÉREA DA ILHA DE JUAN FERNANDEZ. RINGROSE, p. 403. As inscrições 
marcam, no sentido anti-horário “Sugar loaf Key”; “False Bay”; “Windy Bay”; “Capt. Sharpes’ Bay”; 

“Rockey Point”; “Great Key” e “Great Rock”. Ao centro, o topônimo da ilha. 
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FIGURA 12 – VISTA FRONTAL DA ILHA DE JUAN FERNANDEZ. RINGROSE, p. 402.  

 

Entre as imagens inseridas na obra, existe uma em escala maior: a planta 

da cidade de La Serena, uma das cidades que a tripulação tenta saquear, localizada 

em Hilo (Fig. 14).  De acordo com Ringrose, a cidade foi tomada e o governador, em 

sinal de trégua, ofereceu pagar para que a cidade seja devolvida. No entanto, 

reforços chegaram de cidades vizinhas e os 95 mil pesos prometidos não foram 

entregues. O mapa nos indica que Ringrose buscou comunicar a disposição da 

cidade e suas vulnerabilidades para outros viajantes ingleses. Estão identificados 

nos quadrantes: igrejas (1-8), o “assento” do governador (9), a casa do escrivão 

(10), o mercado (11), o hospital (12) e a entrada pelo mar (13). Este também é o 

caso do mapa do porto de Hilo (fig. 10), em que consta o local de ancoragem e 

figuras que marcam os vilarejos da região. 
 

 
FIGURA 10 – A REGIÃO DO HILO. RINGROSE, p. 373. A Description of Hillo. Inscrições marcam um 

planalto, à esquerda, como “Upper Hilo”; o vale do Hilo ao centro e a parte próxima ao mar, 
provavelmente uma praia, em “Hilo next the Sea”. 
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FIGURA 14 – PLANTA DA CIDADE DE LA SERENA. RINGROSE, p. 383. “The Citty of la Serenea. 
Altitude 30. D. 00 South.”. Na legenda, consta: “1 St Francis; 2 St Domingo; 3 St Peter; 4 St John ye 
Cathedrall; 5 St (...); 6 St Mary; 7 St Phillip; 8 St Saviours; 9 Governour’s Seat; 10 Scriveners house; 

11 Markett place, 12 Hospitall; 13 Entrance from ye Sea” . 
 
 

As notações de latitude presentes nas vistas frontais, (Fig. 5 e 12) não 

correspondem à forma presente nas outra vistas (Fig.8 e Fig 14), o que indica a 

possibilidade de  alteração dos documentos nessa edição impressa. No nosso ver, 

as vistas frontais podem ter sido adulteradas e as latitudes adicionadas em alguns 

casos. Indicativo disso é a tipografia utilizada, que não é semelhante à dos mapas. 

As figuras 10, 11 e 13 também apresentam indícios de alterações, visto a 

interpolação da grafia similar à manuscrita com uma tipografia com serifa. A figura 9 

pode ser a mais fiel à versão original, pois percebemos que apresenta apenas 

tipografia manuscrita. 

Três questões importantes se destacam da observação dos mapas de 

Ringrose. Primeiramente, o autor identifica de forma sistemática as localizações de 

lugares desconhecidos pelos ingleses, por meio das latitudes. Segundo, o autor 

articula esses referenciais especiais com crônicas elaboradas da sua experiência no 

local, evidenciando as situações em potencial que podem ser ali encontradas, se 

são perigosos e quais locais poderiam ser acessados por quem tivesse interesse 

nas regiões. Por último, o autor atribui topônimos a determinadas regiões. 

Entendemos essa iniciativa como sua entrada em um processo em que ainda 

existem disputas para a nomeação dos lugares – o que fica evidente quando nos 
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casos em que, como na ilha de Gorgona ou ilha de Drake, espanhóis e ingleses não 

identificam uma região com o mesmo nome. 

Os três pontos nos sugerem uma interpretação possível para as intenções 

de Basil Ringrose em escrever o texto. O autor parece compreender a existência de 

grupos dedicados à cartografia em seu contexto. Alguns são, inclusive, mencionados 

diretamente, como o cosmógrafo de Lima e os hidrógrafos que acreditavam que a 

Terra do Fogo era um conjunto de ilhas. Outros ficam implícitos pelo ato de sua 

escrita que, ao lançar mão de um léxico cartográfico, permite-nos induzir uma 

tentativa de entrada em um campo em construção. Por outro lado, também articula 

sua narrativa aos possíveis interesses, próprios ou até mesmo nacionais, de retornar 

ao lugar ou de disponibilizar informações sobre as fragilidades da região. Assim, 

além dos feitos históricos de seus colegas, entendemos que, pela maneira com que 

se utilizou da linguagem cartográfica, parte da sua intenção era descrever situações 

geográfico-espaciais. 
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CONCLUSÃO 
 

Entendemos que a viagem realizada por Bartholomew Sharp e sua 

tripulação, e os relatos publicados de Basil Ringrose e John Cox refletiram aspectos 

importantes do contexto histórico do século XVII. Desde fenômenos sociais e 

econômicos na América colonial até as aspirações políticas da Inglaterra. A 

definição e compreensão histórica dos autores dos relatos segundo seu lugar social 

e da configuração histórica das relações de controle e de poder em que estiveram 

inseridos permitiram melhor compreender a linguagem que utilizaram para expressar 

suas perspectivas, assim como o papel que esses relatos assumiram em contexto 

mais amplo de busca por acesso e domínio de conhecimento sobre o Novo Mundo. 

As definições historiográficas sobre a temática da pirataria apontaram para a 

capacidade de compreender os piratas segundo suas relações com os centros 

reprodutores das normas sociais, sobretudo os grupos de bucaneiros dos quais 

pertenciam Sharp, Cox e Ringrose. Enquanto marginalizados, esses personagens 

históricos poderiam, por meio dos saques nas cidades e no alto-mar, impactar 

diretamente as dinâmicas coloniais na esfera econômica e política.  

Entretanto, o impacto dos piratas na esfera política não se limitou aos 

conflitos em torno da suas atividades nas regiões de domínio colonial espanhol. O 

Império inglês, ao expandir seu projeto colonial, apresentava mecanismos de 

concessão  do exercício da violência marítima a agentes não estatais, do qual os 

piratas lançaram mão, sobretudo das cartas-de-marca. Sharp e Cox, ao serem 

julgados na Inglaterra, apesar de não terem apresentado uma carta de concessão 

assinada pela Coroa britânica, puderam encontrar no reconhecimento da autoridade 

nativa do “imperador” do Darien uma forma de legitimação e legalização dos seus 

crimes.  

Por outro lado, visto a importância que o conhecimento e controle territorial 

passaram a representar para o exercício da soberania do Estado britânico moderno, 

os piratas puderam encontrar na produção do saber geográfico, uma possibilidade 

de dialogar com as autoridades e se esquivar exclusão social definitiva. Ao invés de 

apontar tesouros escondidos, os mapas e os relatos podiam ter o alto valor social. 

Assim, a pertinência do conhecimento geográfico permitia que o conjunto de táticas 

dos piratas fosse ainda mais diversificado. Conforme Certeau, em uma determinada 

organização histórica de relações sociais, os indivíduos e as instituições atuam de 
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acordo com os lugares que ocupam nas relações de poder132. Aqueles que ocupam 

os espaços mais privilegiados, como Estado, o Exército, a Mídia, a Igreja, etc., 

dispõem de um conjunto de estratégias rígidas que direcionam suas ações, ao 

mesmo tempo em que estabelecem os modelos de como a sociedade deve agir. 

Diante dessa configuração rígida, estabelecida pela lei, pela religião, ou pelos 

componentes culturais do que é moralmente aceito, os indivíduos privados do direito 

de estabelecer as regras atuam conforme um repertório de táticas, na medida em 

que, transitoriamente, acatam ou rejeitam as normas sociais impostas pelas elites 

políticas, reproduzindo-se socialmente ao se “esquivar” das rigidez das regulações 

advindas dos centros de controle político e social. 

Desta forma, o discurso cartográfico se apresentou como uma forma de 

dialogar com os interesses vigentes da sociedade inglesa e das autoridades. Como 

conceitualiza Schmitt, as práticas históricas de um grupo marginal podem ter sido 

socialmente úteis no decorrer de processos históricos. 133  Ao responderem aos 

anseios dos centros de poder social, a utilidade de suas ações permite aos 

marginalizados encontrar caminhos que os permitiram se reintegrar, mesmo que 

momentaneamente, ao seio da sociedade. Como exposto acima, entendemos que 

Sharp, Ringrose, Cox e parte de seus colegas puderam ser socialmente 

reconhecidos ao dialogarem com as necessidades do público e das autoridades.  

Por mais moralmente duvidosas que fossem suas atividades, o saberes 

oriundos experiências eram socialmente relevantes. Assim, enquanto tática social, 

os três personagens enfatizados se utilizaram dos mapas e dos relatos sobre o Novo 

Mundo para fundamentar sua relação com os centros de poder Bartholomew Sharp 

ao entregar o derrotero espanhol às autoridades do Almirantado e ao Rei Charles II; 

John Cox e Basil Ringrose ao relatar seus testemunhos sobre os eventos 

presenciados no Mar do Sul. No último caso, os relatos representaram uma defesa 

da contribuição que a viagem propiciou aos interesses sociais, políticos e 

econômicos da Inglaterra e, ao mesmo tempo, uma introdução de regiões 

desconhecidas do continente sul-americano na consciência histórica britânica.  

Portanto, ao dialogarem com os anseios políticos da sociedade inglesa, a 

publicação dos relatos e, igualmente, a absolvição de Sharp e Cox nos tribunais de 

                                            
132 CERTEAU, M. de. “III. Fazer com: Usos e Táticas.” In: A Invenção do Cotidiano –  Artes de Fazer. 
Petrópolis: Editora Vozes, 3ª ed., 1998, p. 99-101. 
133 SCHMITT, J. C. Op. cit. p. 285-287, 
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Surrey podem ser vistas como uma capitalização dessas táticas, tendo garantindo a 

reprodução e o reconhecimento social dos viajantes. Os piratas puderam impactar 

os processos políticos ligados à produção de saber geográfico sobre o Novo Mundo 

ao mesmo tempo em que a cartografia contribuiu para a sua reprodução e 

reconhecimento social. 
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