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Resumo

Ao longo do século XVI, ataques e incursões corsárias a embarcações e instalações espanholas levaram o monarca Felipe 
II de Espanha a reforçar a segurança dos seus impérios americanos, aprimorando suas defesas na região. A rota marítima, 
que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico, havia sido explorada pela primeira vez, em 1520, pelo português Fernão de 
Magalhães. Devido a ameaça do corsário inglês Francis Drake na região, no último quartel do século XVI, atormentando 
os portos chilenos e peruanos, o monarca espanhol decidiu elaborar uma expedição de combate que desestimulasse a 
repetição da empreitada inglesa. Este artigo pretende refletir sobre o papel da Armada do Estreito de Magalhães e sua atu-
ação no continente americano utilizando a documentação clássica e também fontes que ainda não haviam sido exploradas.
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Abstract

During the 16th century, attacks and Corsican raids on Spanish vessels led the monarch Philip II to reinforce the secu-
rity of his American empires by improving his defenses in the region. The sea route, which connected the Atlantic and 
Pacific Oceans, had been explored for the first time in 1520 by the Portuguese Ferdinand Magellan. Due to the threat 
of the English corsair Francis Drake in the region, in the last quarter of the 16th century, tormenting the Chilean and 
Peruvian ports, the Spanish monarch decided to prepare a combat expedition that would discourage a repetition of 
the English military venture. This article intends to reflect on the role of the Armada of  the Strait and its actions in the 
American continent using classical documentation and also sources that had not yet been explored.
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“Pasaste el duro estrecho de la muerte,

Que es otro Magallanes de la vida,

Y fuiste a ver de Radamanto fuerte

La India más adusta y encendida.

Si te engendraste de la misma suerte

Que el Dragón de Proserpina, vencida

Del gran poder de Júpiter su padre,

Verás agora el reino de tu madre1.”

Em 1520, o português Fernão de Magalhães2, no comando de uma 

pequena frota3 espanhola, utilizara, pela primeira vez, uma rota marítima 

no extremo sul do continente americano que ligava os oceanos Atlânti-

co e Pacífico. A comprovação da existência desta passagem interoceânica 

demonstrou que a Terra era redonda e que todos os continentes estariam 

conectados pelo mar. As condições climáticas adversas da região austral e 

os mares tormentosos, além da alongada distância da Espanha, desenco-

rajavam as viagens para as colônias espanholas no Pacífico através dessa 

passagem que ficou conhecida pelo nome de Estreito de Magalhães, con-

tinuando a navegação a ser feita pelo Caribe e Istmo do Panamá. Até os 

dias de hoje, o “estrecho de la muerte”, como denominou o poeta espanhol 

Lope de Vega, é uma região de navegação extremamente difícil.

O século XVI foi um período turbulento para o mundo ocidental. Os 

acontecimentos, naquela época, eram entendidos a partir de uma perspec-

tiva providencialista, havia uma condensação do espiritual com o político. 

Como explica José Antonio Maravall, existia “una acción de Dios sobre los 

1  Fragmento de “La Dragontea” (1598) de Lope de Vega.

2  Fernão de Magalhães (1480-1521) foi um navegador português com muitos anos de 
serviço prestado a Coroa lusitana. Baseado em sua experiência náutica e militar na chamada 
carreira da Índia, Magalhães estava empenhado em encontrar uma passagem nas Américas 
que levasse ao oriente. Desprestigiado pelo monarca português que recusou o patrocínio da 
expedição, Magalhães ofertou seu projeto náutico para a Monarquia Hispânica que aceitou a 
proposta de encontrar um caminho para a chamada Ilha das Especiarias. Para maiores infor-
mações, ver: GARCIA, José Manuel. A viagem de Fernão de Magalhães e os portugueses. 
Lisboa: Editorial Presença, 2007.

3  “Frota” é diferente de “armada”, no entanto, no século XVI e XVII se utilizava os 
dois termos indiscriminadamente como sinônimos. Ver: COVARRUBIAS OROZCO, Sebas-
tian. Tesoro de la lengua Castellana o Española. Madrid: Luis Sanchez, impressor del Rey 
NS., 1611.
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hombres y sobre las sociedades a la que el cristiano llama divina Provi-

dencia” (MARAVALL, 1997, p. 363). É impossível compreender a sociedade 

do Antigo Regime sem levar em consideração a projeção religiosa desse 

“homem barroco”, como denominou Villari (1995). As monarquias se-

riam parte instrumental dessa governação divinal do ocidente. Quando 

da união dinástica, os reinos de Portugal e Castela se alinharam, compar-

tilhando o mesmo fervor contrarreformista (VALLADARES, 2017, p. 90). A 

Monarquia Hispânica considerava-se, pois, mais do que legitimada para 

exercer o monopólio comercial e político do continente americano.

Foi a partir dessa convergência de circunstâncias que o nexo relati-

vamente amistoso entre a Espanha e a Inglaterra, costurado por vínculos 

matrimoniais que foram constituídos entre as duas monarquias, começou 

a esgarçar na segunda metade do século XVI. De acordo com Fernando 

Bouza, as relações entre as duas partes ficaram comprometidas porque 

tanto Felipe II quanto Isabel I levavam a cabo políticas de confessionali-

zação, em que ambos se apresentavam como os verdadeiros defensores 

da cristandade (BOUZA ÁLVAREZ, 2008, p. 368-369). Apesar da relevante 

presença da questão religiosa na motivação dos antagonismos surgidos 

entre o messianismo espanhol e o anglicanismo inglês, preconizados pelo 

providencialismo, os fatores políticos e econômicos se sobressaíram. Era 

crescente o descontentamento dos europeus do Norte com relação ao mo-

nopólio ibérico na América. Ao passo que foi estabelecido um trajeto re-

gular de navegação transatlântica, passaram a ser registradas ocorrências 

de aventureiros, piratas e corsários de origens diversas em busca de res-

gates e saques de bens e produtos, situação que foi aumentando progres-

sivamente, acompanhando a expansão do comércio das Índias – aliás, foi 

a própria confluência de novas rotas mercantis e a insustentabilidade do 

monopólio dos ibéricos que consolidaram a prática do corso, a pirataria 

dos mares. Para combater a doutrina exclusivista do mare clausum, mo-

narquias não-ibéricas contratavam os serviços de corsários em diversas 

ocasiões.

O Estreito de Magalhães, relativamente esquecido por várias déca-

das, voltou a ser uma questão importante devido à passagem, pela região, 
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do corsário Francis Drake4, ou el Draque, como diziam os espanhóis. Por 

essa época, um grupo de investidores ingleses organizou, de forma sigilo-

sa, uma pequena armada de cinco navios que teria como destino o sul do 

continente americano. Os barcos foram liderados por Drake e deixaram 

a Inglaterra em dezembro de 1577 (PARRY, 1984, p. 4). Essa mesma rota 

marítima havia sido explorada pela primeira vez por Magalhães, no iní-

cio do século XVI. O corsário inglês, em 1579, alcançou o Oceano Pacífico 

atravessando, no sentido leste-oeste, o Estreito de Magalhães. Ao encon-

trar desguarnecidas as costas das possessões castelhanas na região, Drake 

investiu contra portos no Chile e no Peru e, navegando mais para o norte, 

atacou o navio Nuestra Señora de la Concepción (tão bem artilhado que 

foi apelidado de Cacafuego) que transportava valiosíssima carga (somen-

te de prata levava cerca de 26 toneladas) em uma das maiores pilhagens 

realizadas por corsários e piratas naqueles tempos. Drake, que tinha por 

objetivo combater o monopólio do comércio marítimo espanhol, liderava 

uma verdadeira frota mercenária e seus ataques aterrorizaram as colônias 

espanholas e tornaram-se motivo de grande preocupação para o reino de 

Castela com relação à segurança da região. 

O Vice-Rei do Peru, Francisco de Toledo, enviou sugestão ao mo-

narca espanhol Felipe II para que fossem construídos galeões para fa-

zer o patrulhamento da região do Estreito. Como providência imediata, 

provisionou uma pequena expedição para perseguir o corsário inglês, na 

presunção de que ele, após as suas sortidas no litoral do Pacífico, retor-

naria para a Inglaterra através do Estreito. Toledo orientou que fossem 

averiguadas as particularidades do local, solicitando ainda a medição de 

todas as entradas que o Estreito possuísse “midiéndolas así por lo ancho 

como por lo fondo, y mirando en qual dellas hay mayores comodidades 

para fortalecerlas5”. No entanto, o encontro não ocorreu. Drake resolveu 

cruzar o Pacífico para alcançar as Molucas6, e, utilizando o caminho por-

4  Francis Drake (c. 1540-1595) foi um famoso navegador e explorador inglês que abriu 
o oceano Pacífico aos navios ingleses e ajudou a derrotar a Invencível Armada, a esquadra 
enviada pela Espanha para conquistar a Inglaterra, em 1586. Drake foi um dos homens mais 
célebres da marinha inglesa e recebeu de Elizabeth I o título de Sir, na volta de sua expedição 
de circum-navegação (PARRY, 1984).

5  Archivo General de Indias, AGI, Patronato 33, N. 2, R. 6, f. 3. 

6  Vinham precisamente do arquipélago indonésio Molucas as especiarias mais procu-
radas durante a modernidade (que já abasteciam há muito o mundo árabe).

16 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



tuguês para as Índias, contornar o Cabo da Boa Esperança, retornou para 

a Inglaterra. A frota de perseguição ao corsário inglês, composta de duas 

embarcações, foi comandada por Pedro Sarmiento de Gamboa que, há vá-

rios anos, se encontrava residindo no Peru. 

Pedro Sarmiento de Gamboa foi um cosmógrafo e navegador es-

panhol que, em 1580, foi nomeado por Felipe II “governador das terras 

do Estreito de Magalhães”, cargo que viria a ocupar quando ocorresse a 

povoaçao do território. Sarmiento seria responsável pelos colonos que se 

fixariam na região e pela construção de fortes na entrada atlântica do Es-

treito. Em uma de suas obras mais famosas, publicada sob o título “Via-

ge [sic] al Estrecho de Magallanes en los años de 1579-1580 y noticia de 

la expedicion que despues hizo para poblarle7”, o cronista descreveu sua 

jornada partindo do Peru para combater o corsário inglês Francis Drake 

e, depois, relatou a travessia que fez do Estreito de Magalhães. O cosmó-

grafo após explorar os canais do Estreito, navegou rumo à Espanha para 

apresentar ao rei Felipe II a sua proposta de edificação de dois fortes na 

entrada do Estreito, que teriam a finalidade de dificultar a passagem de 

corsários das costas do Atlântico para o Pacífico8.

Quando Sarmiento de Gamboa chegou à Espanha, em agosto de 

1580, levando o relatório das suas investigações sobre a região do Estrei-

to de Magalhães, a situação conflituosa da Europa e a sucessão no reino 

de Portugal concentravam maiores atenções do monarca castelhano. Dois 

anos antes, o trágico desaparecimento do rei português D. Sebastião, em 

uma batalha contra os mouros no norte da África, havia ocasionado uma 

conturbada crise política em Portugal, já que o soberano não possuía des-

cendentes diretos. Com a vacância do trono português, o monarca espa-

nhol Felipe II, alegando seus direitos sucessórios, utilizando-se de meios 

diplomáticos e recorrendo ao seu poderio militar, conseguiu assumir a 

Coroa lusitana, configurando a junção das duas monarquias peninsulares 

(KAMEN, 2003, 257). A incorporação de Portugal representava a ampliação 

da estratégia voltada para o Atlântico e a incorporação de novos súditos es-

palhados pela Europa, África, Índias Orientais e América, nos territórios 

7  Optamos por atualizar a grafia em todas as citações documentais, excetuando-se 
títulos de obras.

8   AGI, Real Cédula, Indiferente, 582, L. 1, f. 31v-32v.
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que estariam sob o domínio da Coroa dos Habsburgo.

O corsário Francis Drake foi um grande personagem das eras fili-

pina e isabelina e representava uma latente ameaça para o domínio dos 

Habsburgo em finais do século XVI. Desde que as notícias dos ataques che-

garam à Espanha, começaram a ser estudadas pela Monarquia medidas 

para evitar a navegação de embarcações corsárias através do Estreito de 

Magalhães. A nova situação advinda com a união das duas Coroas ibéricas 

acrescentou novas preocupações ao rei Felipe II com relação ao Atlântico. 

Por conta da união monárquica, a defesa da região exigia, também, que 

fosse incluída a proteção às costas da América portuguesa, que estavam 

sendo objeto de constantes investidas de contrabandistas franceses, como 

era o caso das terras no entorno do rio Paraíba, no nordeste brasileiro. 

Embora a construção de galeões para o patrulhamento da entrada 

atlântica do Estreito de Magalhães (como sugerira o Vice-Rei do Peru) já 

tivesse a autorização real, com a chegada de Sarmiento de Gamboa à Es-

panha uma nova alternativa foi por ele apresentada ao monarca: a cons-

trução de duas fortificações em cada lado do acesso ao Estreito pelo Atlân-

tico e o estabelecimento de uma povoação na área. Sarmiento de Gamboa 

deslocou-se para Badajoz para apresentar ao rei o relato da sua viagem e 

expor as suas considerações sobre a defesa do Estreito. Conforme Cesáreo 

Fernandez Duro:

Dieron mucho que pensar al rey D. Felipe los informes 
que de palabra y por escrito le hizo en Badajoz Sarmien-
to sosteniendo, en resumen, la posibilidad de asegurar 
el dominio del Estrecho de Magallanes construyendo 
en la parte más angosta dos fuertes en opuestas orillas, 
y fundando en la inmediación dos poblaciones que po-
drían muy bien sustentarse por sí solas [...]. (FERNAN-
DEZ DURO, 1897, p. 357).

Felipe II submeteu a proposta de Sarmiento de Gamboa ao Consejo 

de Indias, e pediu a avaliação de conhecedores da matéria, como o cos-

mógrafo Juan Bautista Gesio9. Apesar de a solução ter sido contestada por 

alguns conselheiros reais, considerando-se os elevados custos da emprei-

tada com relação à construção de embarcações, o monarca decidiu apro-

9  AGI, Patronato, 33, N. 2, R. 7.
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var o plano de Pedro Sarmiento para o Estreito. Como se veria, posterior-

mente, as agressivas condições do local nunca permitiram uma navegação 

regular da Espanha para o Pacífico através do Estreito de Magalhães. As 

informações incorretas (com extensões subdimensionadas) sobre a área, 

fornecidas por Sarmiento de Gamboa, provavelmente influenciaram a de-

cisão real de construção dos dois fortes no Estreito, que serviriam como 

defesas que desestimulassem a repetição, por outros corsários, da emprei-

tada de Drake, fortalecendo a segurança das possessões castelhanas do 

Chile e Peru. 

Imagem 1: O Estrecho de Magallanes.

Legenda: Carta de la tierra del fuego, con dos planitos geométricos de varias bahías. 

Anônimo, século XVIII. Museo Naval, Madrid. Inventario 1878, 53-B-5.

Durante o século XVI, em virtude da carência de engenheiros mi-

litares na Espanha, foi grande a presença de italianos no serviço da mo-

narquia dos Habsburgo. Alguns engenheiros que então serviam à dinastia 

analisaram os detalhes construtivos do projeto dos fortes. Sob a liderança 

de Juan Bautista Antonelli e do seu irmão homônimo mais moço, conhe-

cido como Bautista Antonelli, também participavam com críticas e suges-

tões os engenheiros Tiburcio Spannocchi e Giacomo Palearo, el Fratín. 

Nessas discussões, Sarmiento de Gamboa se fazia presente com os dados 
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e informações que coletara sobre a região na sua viagem ao Estreito (ZU-

LETA CARRANDI, 2013, p. 159).

Mas, não era a proteção da passagem interoceânica a única preocu-

pação da Monarquia, naquele momento, no Atlântico. Além da construção 

das fortificações nas duas margens na abertura atlântica do Estreito de 

Magalhães e o estabelecimento de um núcleo de colonização no local, o 

combate a incursões corsárias no litoral do Brasil criando uma espécie 

de rede de proteção para a rota das embarcações que navegavam para o 

Rio da Prata e Peru, mereciam atenções da administração espanhola. Era, 

também, premente a confirmação da adesão do Brasil ao rei Felipe II, que 

assumira o trono português que, naquele momento, também era reivindi-

cado por D. Antônio, Prior do Crato10, que defendia os seus direitos dinás-

ticos à Coroa lusitana.  

A preparação da Armada do Estreito

Foram essas inquietações que levaram o rei Felipe II a determinar 

a organização de uma grande expedição com destino ao Atlântico que, 

embora tenha ficado para a história com o nome de Armada do Estreito, 

passou grande parte do seu tempo no Brasil11. A expedição ao Estreito foi 

um dos maiores empreendimentos militares organizados pela Espanha 

durante o século XVI. No mês de setembro do ano de 1581 a expedição 

deixou o porto de Sanlúcar de Barrameda com 23 embarcações e cerca 

de 3.500 componentes. A empresa do Estreito de Magalhães, desde o seu 

início, sofreu vários percalços. A escassez de recursos por que passava 

a Coroa espanhola e a dificuldade no recrutamento dos componentes da 

10  D. Antônio, Prior do Crato, reivindicava seu direito à Coroa de Portugal. Derrotado 
ainda em 1580, D. Antônio fugiu de Portugal, inicialmente para a Inglaterra, e depois para a 
França, de onde se articulava, para conquistar o trono português (SERRÃO, 1968, p. 15).

11  Sobre a permanência da Armada do Estreito no Brasil, ver: BRITO, Sylvia Brandão 
Ramalho de. “Um estreito entre o Atlântico e o Pacífico: o caso da Paraíba e a política es-
tratégica da Monarquia Hispânica para a América portuguesa”. In: SANTOS PÉREZ, José 
Manuel (Ed.), MEGIANI, Ana Paula (Ed.), RUIZ-PEINADO, José Luis (Ed.). Redes y cir-
culación en Brasil durante la Monarquía Hispánica (1580-1640). Madrid: Sílex Ediciones, 
2020b.

20 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



armada foram grandes problemas para a organização da expedição. No 

entanto, Pierre Chaunu atesta que o insuficiente número de embarcações 

das frotas espanholas do Atlântico para o atendimento das demandas da 

empresa teria causado maiores empecilhos na montagem da expedição do 

que as dificuldades financeiras por que passava o reino na época (CHAU-

NU, 1955, 295-296).

A baixa remuneração do trabalho e a previsão de uma perigosa jor-

nada desestimulavam ainda mais o recrutamento. Havia também a deter-

minação expressa do rei de que o verdadeiro objetivo da jornada deveria 

ser mantido em sigilo. Documentos da época demonstram que boa parte 

da “gente de guerra” teve que ser transferida, à força, das naus em que 

se encontrava para as embarcações da armada (PHILLIPS, 2016, p. 26). 

Essa medida seria necessária para que a empresa não chegasse ao conhe-

cimento de outras nações europeias que tencionavam participar do vanta-

joso comércio da região. 

O comando da expedição foi entregue ao capitão-general Diego Flo-

res de Valdés, um dos mais destacados e experientes navegadores da ar-

mada da Espanha, com mais de trinta anos de serviços prestados à Coroa 

castelhana. Asturiano, de origem nobre, Valdés iniciara sua carreira mui-

to jovem, em navios da armada real que cruzavam o canal da Mancha com 

destino às províncias de Flandres. Depois de navegar, durante anos, como 

capitão de naus, pelas Antilhas, Valdés participou, como almirante, da 

expedição que expulsou os franceses que ocupavam a Flórida. Conforme 

relato do episódio, “Flórez Valdés desembarcó el primero en La Florida 

con setenta arcabuceros el día de San Agustin de 1565, al quinto de haber 

descubierto tierra y a pesar de la oposición que encontró en los indios” 

(VIGIL, 1892, p. 67). Por sua participação na Flórida, Felipe II concedeu a 

Valdés a mercê de caballero da Ordem de Santiago, a mais importante das 

ordens militares da Espanha, estabelecida desde as lutas de reconquista 

do território espanhol aos mulçumanos. Promovido a general, Valdés co-

mandou, posteriormente, as frotas da Tierra Firme e, por duas vezes, a 

Armada de la Guardia, uma esquadra de escolta aos comboios da Carrera 

de Indias (BRITO, 2020, p. 122).

Na mesma época, Juan Baptista de Trassis, embaixador na França, 

informava à Coroa espanhola sobre a organização de uma grande expe-
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dição com destino a América portuguesa12. Esse contexto político-militar 

demonstrava a necessidade de procurar apressar a saída da armada. A de-

cisão de escolher Diego Flores de Valdés como capitão-general da esqua-

dra do Estreito desagradou a Pedro Sarmiento de Gamboa que imaginava 

que, por ter aconselhado Felipe II à adoção do seu plano de construção 

de fortes e colonização da área do Estreito, deveria caber a ele o comando 

da empresa. Possivelmente, por conta desse imbróglio político, o monar-

ca decide designar Sarmiento de Gamboa como governador das terras a 

serem ocupadas e colonizadas no Estreito. Apesar disso, Sarmiento colo-

cou-se, desde os passos iniciais da preparação da esquadra, em frontal an-

tagonismo ao comando de Valdés, registrando sua insatisfação em cartas 

e em narrativas que foram escritas sobre a jornada, que tiveram afamadas 

e sucessivas edições e que acabaram por formar a visão histórica que pre-

valeceu sobre os acontecimentos da expedição. Don Cristóbal de Eraso, 

um outro opositor do general asturiano, a quem Flores de Valdés sucedeu 

como capitão-general da Armada de la Guardia, e que cobiçava o comando 

da empresa, manifestou diretamente ao rei o seu inconformismo com a 

escolha, afirmando, sobre Flores de Valdés que “se creia obligado á infor-

mar que carecia de la experiencia necesaria em semejante jornada” (FER-

NANDEZ DURO, 1897, p. 359). 

Mas as críticas mais ferrenhas partiam mesmo de Sarmiento de 

Gamboa. O historiador espanhol, Cesáreo Fernández Duro, seguindo essa 

linha, chegou ao ponto de escrever, trezentos anos após os acontecimen-

tos, que Valdés “pasaba por hombre soberbio, discolo y envidioso” (FER-

NANDEZ DURO, 1897, p. 358). Esse entendimento quase generalizado so-

bre a jornada do Estreito, baseado nas narrativas de Sarmiento de Gamboa, 

acabou levando a distorções sobre importantes episódios da expedição. 

Houve uma propensão de praticamente toda a historiografia que se repor-

ta à expedição em aceitar, convalidar e reproduzir a cronística de Gamboa 

sobre a empresa do Estreito. Isso até o surgimento da Relación de Pedro 

de Rada, escribano mayor da Real Armada, um volumoso expediente de 

quase 200 fólios. Ao que parece, a Relación não foi encaminhada para os 

arquivos institucionais, ficou esquecida durante séculos, transitando em 

12  Archivo General de Simancas, AGS, Secretaría de Estado, K1559, Doc. 6.
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posse de particulares13. Este é o manuscrito mais importante para o enten-

dimento do que foi a jornada, visto que cobriu todos os fatos da esquadra 

do Estreito e apensou valiosíssimos documentos para o conhecimento dos 

fatos ocorridos durante a expedição.

Rumo ao Estreito de Magalhães

A Armada do Estreito deixou o porto de Sanlúcar de Barrameda no 

dia 25 de setembro de 1581, seguindo determinação régia, mas foram vá-

rias as etapas desse longo périplo. Sarmiento de Gamboa escreveu que ele 

e Flores de Valdés haviam se manifestado em contrário àquela data de par-

tida devido às condições climáticas da região naquela época (SARMIEN-

TO DE GAMBOA, 1895, p. 233). Após seis dias de navegação, a esquadra 

encontrou uma forte tempestade que trouxe desastrosas consequências: 

perderam-se provisões, armamentos e morreram aproximadamente 800 

pessoas na tragédia. Depois de enfrentar novas inclemências meteoroló-

gicas, a armada finalmente deixa a Baía de Cádiz no dia 9 de dezembro 

resumida, agora, a dezesseis embarcações com 2.408 pessoas a bordo 

(PHILLIPS, 2016, p. 37).

É patente, mesmo antes de chegar ao Brasil, a preocupação de 

Valdés com o estado da costa brasileira, alvo de constantes investidas de 

franceses em resgates da chamada madeira de tinta. Do mesmo modo 

que os ingleses, os franceses não reconheciam a exclusividade ibérica e 

consideravam-se livres para comerciar em regiões que não tivessem sido 

efetivamente ocupadas, o que, para o caso do Brasil, do século XVI, era 

praticamente toda a costa (JOHNSON, 2012, p. 252). As incursões de con-

trabandistas franceses às costas brasileiras iniciaram quase ao mesmo 

tempo da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. E apesar dos pro-

13  No ano de 1999, a Henry E. Huntington Library de San Marino, Estados Unidos, 
adquiriu o manuscrito quinhentista de um bibliófilo inglês, passando o precioso e raro códice 
à esfera pública, chegando, então ao conhecimento da historiadora Carla Rahn Phillips, espe-
cialista em estudos navais, que o transcreveu para a língua inglesa, acrescentando ao relatório 
e seus apensos um alentado estudo introdutório. PHILLIPS, Carla Rahn (Ed.). The struggle 
for the South Atlantic: the Armada of the Strait, 1581-1584. London: The Hakluyt Society, 
2016.
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testos lusitanos, os gauleses continuaram indiferentemente a frequentar o 

Brasil, incentivados, muitas vezes, por seus próprios soberanos.

Após parar em Cabo Verde por alguns dias, o general espanhol 

aproveitou para informar-se através de missivas sobre a situação da de-

fesa da região e da traficância francesa no litoral brasileiro. A esquadra 

finalmente seguiu viagem e aportou, em situação calamitosa, no Rio de 

Janeiro, 53 dias após ter partido da ilha de Santiago. No início de novem-

bro de 1582, a expedição deixou o Rio de Janeiro com destino ao Estreito 

de Magalhães. À medida que se aproximava do sul do Atlântico a esquadra 

se deparava com condições de ventos cada vez mais adversas. Uma grande 

tempestade levou à perda de uma nau com 220 homens, algumas mulhe-

res a bordo e grande parte do suprimento destinado ao assentamento da 

povoação no Estreito14, o que fez com que a frota tomasse o rumo da ilha 

de Santa Catarina para que as embarcações pudessem ser reparadas. A 

primeira tentativa de chegar ao Estreito havia fracassado. 

Próximo ao Rio da Prata, a armada se deparou com uma pequena 

embarcação, com religiosos e outros viajantes, que tinha saído do Rio de 

Janeiro, no mesmo dia da expedição, com destino ao Rio da Prata. O pe-

queno barco havia sido aprisionado por duas naus inglesas que se encon-

travam no porto de Don Rodrigo (Baía de Garopaba, no litoral catarinense) 

sob o comando do navegador britânico Edward Fenton, e pretendiam na-

vegar para o sul. O general Valdés, então, decidiu conduzir a frota para fa-

zer a restauração das naus e proceder a uma realocação das embarcações 

da armada15. Três naus que precisavam de maiores reparos ficariam sob o 

comando do contador e vedor da armada, Andrés de Eguino, e depois na-

vegariam para os portos de São Vicente e do Rio de Janeiro, perseguindo e 

dando combate a naus corsárias naquelas águas. Outras três embarcações 

viajariam com a esquadra até o Rio da Prata, onde desembarcariam o go-

vernador do Chile e seus homens, que fariam o restante do percurso para 

o Chile por terra. O restante da esquadra navegaria com destino ao Estrei-

to. A armada, então, com apenas cinco navios, rumou novamente, para o 

extremo sul do Atlântico, lá chegando em 17 de fevereiro de 1583. Apesar 

do verão, as condições climáticas impediram a entrada das embarcações 

14  Huntington Library, HL. Relación de Pedro de Rada. MS HM 59416, f. 13v.

15  HL. Relación de Pedro de Rada. MS HM 59416, f. 14v.
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na boca do Estreito. Restou assim, mais uma vez, frustrada a segunda ten-

tativa de desembarque de Pedro Sarmiento e seus colonos no Estreito de 

Magalhães. Valdés determinou o retorno dos navios em direção ao norte.

Após os dois insucessos em aportar no Estreito, Valdés resolveu vol-

tar para o Rio de Janeiro com as embarcações remanescentes da arma-

da. No Rio de Janeiro já se encontrava a frota de provisões e suprimentos 

prometida pelo rei, comandada pelo capitão general Diego de Alcega. Em 

uma reunião entre os principais comandantes da expedição, com a pre-

sença de Alcega, foi decidido que seria feita uma nova tentativa de levar 

Pedro Sarmiento e 140 colonos para se estabelecerem no Estreito, levados 

em cinco naus da armada com 500 homens sob o comando do almirante 

Diego de la Rivera.

O tempo demonstrou que a empresa de fortificação e colonização 

da entrada atlântica do Estreito de Magalhães havia sido mal idealizada 

por Pedro Sarmiento de Gamboa, transformando-se o empreendimento 

em um grande fracasso. As fortificações foram projetadas com base em 

dados incorretos: a largura da entrada da passagem estava equivocada, 

deste modo, os fortes não chegaram a ser construídos, pela sua ineficácia 

do ponto de vista da defesa da área. Após três tentativas fracassadas, em 

fevereiro de 1584, Sarmiento ocupa o território. A colonização, assentada 

em uma das regiões mais inóspitas do mundo, não conseguiu se firmar. 

Quase todos os colonos morreram em um pequeno espaço de tempo. Em 

1587, os dois únicos sobreviventes foram resgatados por uma expedição 

inglesa (PHILLIPS, 2016, p. 188).    

Amargo retorno?

A armada, inicialmente composta por 23 navios com 3.500 pessoas 

a bordo, somente retornaria para a Espanha, três anos depois, em dois 

grupos (um em julho e o outro em setembro de 1584) e resumida a um to-

tal de oito navios e 600 homens. Inicialmente, chegou à Espanha o grupo 

sob o comando de Diego Flores de Valdés. Pouco tempo depois, a Coroa so-

licitou a Pedro de Rada, o escribano-mayor da expedição, os documentos 

referentes à viagem, que foram entregues em sua totalidade, como afirma-
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ra o escrivão. No entanto, na documentação entregue para ser depositada 

nos arquivos nunca foi localizada especificamente a Relación. Hipotetica-

mente, pode-se considerar que a Relación e seus anexos não tenham sido 

entregues por Rada ou que alguém estivesse interessado no seu oculta-

mento no intuito de enaltecer os feitos de Sarmiento de Gamboa, grande 

beneficiário, conforme se pode conjecturar a partir da popularidade de 

sua narrativa cronística.

Praticamente todas as narrativas históricas que se referiam à arma-

da do Estreito tinham por base, e foram influenciadas, pelos escritos de 

Pedro Sarmiento de Gamboa, que são explicitamente críticos com relação 

ao comando de Diego Flores de Valdés, responsabilizando o general astu-

riano por todos os desastres e insucessos da expedição. Através da análise 

dos relatos dos episódios da empresa do Estreito, feitos pelo escrivão-mor 

da armada, apresentados de uma forma neutralmente burocrática e sem 

destacar as animosidades que existiam entre Sarmiento de Gamboa e Val-

dés, toma-se conhecimento das dificuldades passadas pela armada na sua 

navegação pelos mares e ventos bravios do sul do Atlântico.

Outra importante fonte contemporânea, apesar de pouco conheci-

da, é a “Relación cierta y verdadera que trata de la victoria y toma de la Pa-

rayva, que el ilustre señor Diego Flores de Valdés, tomó con la Armada de 

su Majestad Real [...]”. A crônica, um opúsculo em versos sobre a conquis-

ta da região da Paraíba, foi publicada em Sevilha, em 1584, por Juan Pera-

za, soldado da frota de Valdés. Peraza disserta sobre a jornada ao Estreito:

tan larga y tan trabajosa [...] tan perdida y des-
trozada [...] y cuando los capitanes venían ya bien can-
sados, de infortunios fatigados, de vuelta de Magalla-
nes, quiso en señor general, Diego Flores de Valdés [...] 
quitar aqueste mal desterrando este francés [del Brasil] 
(PERAZA, 1584).

A estratégia colonial adotada pela Monarquia Hispânica, ao longo 

dos séculos XVI e XVII, foi a conservação e expansão do conjunto de seus 

territórios ultramarinos. E essa ação se dava por meio de iniciativas pon-

tuais, relacionadas às circunstâncias que os momentos exigiam. Foi assim 

com a Armada do Estreito. A armada formou parte do conjunto teatral 

bélico de Felipe II para as Américas, nas difíceis últimas décadas do sé-

26 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



culo XVI. A famosa batalha de Lepanto16, em 1571, foi a maior conquista 

militar durante o reinado de Felipe II. Por sua vez, o fracasso em conquis-

tar e povoar a região do Estreito foi o início de uma conjuntura de perdas 

territoriais que se agravou com a morte de Felipe II, em 1598.

Considerações finais

A Armada do Estreito, comandada por Diego Flores de Valdés, partiu 

em setembro de 1581 com o objetivo de combater o corsário Francis Drake 

no Atlântico e defender as suas colônias americanas, como a América por-

tuguesa que agora fazia parte dos seus domínios. A expedição militar fez 

parte do simbolismo da propaganda política filipina, uma das bases de 

apoio estratégico para a dinastia dos Habsburgo em diversos contextos e 

situações. A expedição militar atuou como testemunha da Monarquia His-

pânica, percorrendo lugares onde não chegava a presença régia (BOUZA 

ÁLVAREZ, 2000, p. 67). Felipe II foi o monarca europeu que mais empenho 

colocou em justificar e respaldar os seus feitos ao longo do século XVI. 

A expedição militar ao “duro estrecho de la muerte”, pelo menos 

para o Brasil, teve saldo positivo: reforçou as defesas da América portu-

guesa com a construção de fortificações, assegurou a lealdade dos colonos 

ao monarca espanhol, deu combate ao corsário inglês Edward Fenton e 

expulsou os contrabandistas franceses da região da Paraíba, passo impor-

tante de modo a permitir o avanço da colonização das terras setentrionais 

da América portuguesa.

Foi durante esse período que o Brasil deixou de ser uma parte me-

ramente acessória no ambiente geopolítico da época para integrar-se, efe-

tivamente, ao complexo atlântico dos Habsburgo. A existência de um pro-

jeto para a integração da região ao espectro de poder castelhano pode ser 

deduzida a partir da análise da documentação oficial disponível. A região, 

de “marca portuguesa e regional”, passou a ser um Brasil “de concepção 

16  A vitória naval em Lepanto foi um marco na história bélica do ocidente e foi lar-
gamente retratada em iconografias da época. Do ponto de vista político, a batalha marcou a 
consolidação do projeto espanhol de “hacerse con la Monarquía universal” (PARKER, 1999).
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hispânica e atlântica”, como resumiu Joaquim Veríssimo Serrão (SERRÃO, 

1994, p. 14).

A incorporação de Portugal ao domínio dos Habsburgo suscitou 

uma ampliação das circulações em termos globais. A Armada do Estreito 

de Magalhães foi organizada neste novo cenário, com preceitos já alinha-

dos à lógica da monarquia filipina. A expedição, comandada pelo gene-

ral Diego Flores de Valdés, obteve um desenlace importante. A exceção 

de fortalecer e estabelecer uma colonização no Estreito, todas as demais 

ações tiveram êxito. Daí a importância de se construir uma nova narrativa 

sobre o papel da Monarquia Hispânica na América portuguesa no século 

XVI, reconhecendo nos pontos constituintes desta história uma realidade 

multifacetada e interligada através de uma escala global.

Finalmente, a Armada do Estreito de Magalhães desempenhou um 

papel importante nas últimas décadas do século XVI. Aquele foi um mo-

mento crucial na política global de Felipe II da Espanha, quando Francis 

Drake desafiava o domínio ibérico nas Américas. A Armada tinha entre 

seus objetivos garantir a lealdade da América portuguesa, defender o ter-

ritório americano contra os piratas ingleses e franceses, e colonizar o Es-

treito de Magalhães, evitando novas incursões no Pacífico. A versão con-

solidada e predominante dessa história atestava o fracasso da Armada e 

culpava Diego Flores de Valdés por todos os infortúnios da empresa, mas 

o que se depreende da análise dos registros documentais do período es-

quecidos nas vastas águas do Atlântico Sul nos contam uma outra história.
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