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Institui~oes Bélicas tlo Brasil 

Como título de "lnstituiqaes Bélicas do Brasil", 
vamos dar início a publica~ao de urna série de 
pesquisas, que durante anos vimos realizando, des
tinadas urnas a identificar institui~oes brasileiras 
desconhecidas na História do país, mostrar aspetos 
inéditos de outras, ou, finalmente, reintegrar 
dentro do seu verdadeiro campo histórico, aquelas 
que foram deturpadas pelos "fazedores" da História 
do Brasil. Tudo dentro da. mais estrita base 
documental, paleográfica e diplomática, e, dentro 
também da mais acurada Crítica Histórica. 

Seguir-se-ao, em separado, obras completas 
dedicadas a cada uma das referidas institui~oes, já 
que aqui tratamos unicamente de dar breves e 
sintéticos resumos sobre o assunto. 
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Salteo 

1 

QUESTOES PRELIMINARES 

É o campo das Institui~oes o primeiro e mais importante 
manancial para conhecer a História dos povos. Nele, mais do 
que em qualquer outro, pode o historiador encontrar o nexo 
existente entre as diferentes civiliza~oes, e nele, também, a 
origem e procedencia, o itinerário e a rota, que as diferentes 
institui~oes seguiram até chegarem ao Novo Mundo. 

Indicar esses nexos e essas origens, essa procedencia e 
ess~ itinerário ou rota de determinadas institui~oes bélicas 
brasileiras, na época da sua coloriiza~ao, eis aí o objetivo 
destas pesquisas. 

Dentre todas, destaca-se, com singular importancia, uma, 
que, por paradoxal que pare~a, é até boje, totalmente desco
nhecida dos historiadores. Dos incontáveis cultivadores com 
que a História do Brasil conta, nenhum deles lhe dedicou 
·urna palavra sequer. 

. 
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Expli'Car as causas de semelhante · anomalía, nao apre
sen ta maior · dificuldade~ Sao elas, em primeiro lugar, o 
isolacionismo, com que a História do Brasil foi escrita. Esta, 
para quase todos os historiadores, come~a com a descoberta, 
em 1500, e vai, na sua extensao geográfica, da ilha de Fernao 
de Noronha até os Andes. Para eles, os primeiros portugueses, 
os primeiros espanhóis, conquistadores e colonizadores da 
terra de Santa Cruz, teriam nascido, nas praias baianas ou 
vicentinas, por gera~ao espontanea. Nao procederiam de 
parte alguma, e cá teriam chegado, nus tanto no carpo, como 
na alma, desprovidos de qualquer .bagagem. material, moral, 
espiritual e institucional. 

A segunda causa, nao é menos evidente: consiste no des
conhecimento total e completo das Institui<;óes Ibéricas. 
Intentar escrever ou mesmo estudar a História do Bra
sil e da América, sem um aprimorado conhecimento dessas 
institui~oes é um absurdo tao clamoroso, quanto pretender 
dominar a Medicina desconhecendo a Ana tomia. 

É verdade, que de cinco anos a esta parte, foi incluída 
no plano de estudos das Faculdades de História do país, a 
disciplina de História da Civiliza~ao Ibérica. Mas, nao é me
nos verdade também que - com exce~ao da Universidade de 
Campinas, onde ternos a honra de reger essa cadeira, e de 
mais alguma - tem-se deturpado de tal maneira seu ensino, 
que alguns chegam inclusive a explicar como tal, História de 
Portugal, História Política da Península Ibérica, ou outras 
incongruencias semelhantes. Os que assim agem, náo 
percebem que, na mente dos ref armadores do plano antigo, e 
o que· as necessfaades da História do Brasil e da América estao 
a exigir, nao é, nem a História de Portugal, nem a História 
da -~panha, nema História Política da Península; tudo isso 
deve ser estudado na História Medieval, e náo, na disciplina 
que nos ocupa. 

O que nela deve ser ensinado, e o que a História do Brasil e 
da América precisam para poderem ser entendidas e estuda
das convenientemente pelos alunos, e o que constitui também 
a base de ambas, é precisamente, o conhecimento completo e 
detalhado das Instituigóes Ibéricas. 

A falta mais grave, entretanto, refere-se a Paleografía, 
que pode apontar-se como a causa principal de todas. 
Porque quem é que sabe - aluno ou professor de Histó-

-6-

! 



\ 

ria do Brasil, - ler ou ainda soletrar documentos como a 
Carta de Caminha, ou a de Mestre Joao? 

Em que Universidade do Brasil, afora urna ou duas, se 
leciona Paleografia? 

No entanto, de todos é bem conhecido, que náo existe, 
nem pode existir ensino de História, propriamente dito, sem 
os conhecimentos imprescindíveis da Paleografia. Pretender 
ser historiador sem saber ler os documentos é o mesmo que 
pretender ser pianista sem saber tocar piano. 

"Num curso de História - dizia o atual catedrático de 
História Moderna da Universidade de Sao Paulo - que pre
tenda formar historiadores, o estudo da Paleografía, mais que 
simplesmente útü, é verdadeiramente indispensável . .. " 

"Deveria a Paleografia figurar no currículo ordinário do 
estudo de Hist6ria, nas mesmas condigoes, em que figura a 
Cartografia, no currículo do estudo de Geografia, pois é ·ma
téria instrumental para quem, no futuro, em suas pesquisas 
será necessdriamente ol»igado d leitura de documentos ori
ginais." 

"Sem conhecimentos de ·Paleografía, a pesquisa se torna 
extremamente penosa, e ds vezes impossível, sendo, pois, 
tempo de fugirmos ao empirismo e ao autoditatismo, nessa 
matéria. Se pretendemos formar reais investigadores, no 
campo da Historiografia, impóe-se o ensino da Paleografía". 

"Inútil reiterarmos a nossa opiniáo, sobre a neces·sidade 
para a forma~áo de historiadores, do ensino prático e inten
sivo da Paleografía, disciplina técnica indispensável d pesqui
sa histórica . .. " <1>. 

I 

Corrobora a mesma idéia a ilustre Professora do Institu-
to de Alta Cultura, no Centro de Estudos Históricos, da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Doutora Vir
ginia Rau, quando, falarido de nossa obra "Laminas de Paleo
grafia" dizia o seguinte: "Trata-se duma obra do mais ele
vado interésse pedagógico, e que revela um perito paleógrafo. 

( 1) Fran~a. E. d'O.: Relatóriv Oficial sóbre o Curso de Paleografia, na 
Faculdade de Filosofía, C. e L. da U.S.P. 1954. Vide também Román Blanco, 
Uminas de Paleografia, (11, 11-12) Publica~ao Oficial da Faculdade de Fi
losofia, C. e L. da U.S.P. 1954-56. 
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Sem esse tipo de trabalho é impossível preparar devidamente 
os jovens investigadore·s, e dar-lhes os conhecimentos indis
pensáveis para as suas taref as de pesquisa ... " . 

Existem, entretanto, professóres de História, bem pouco 
esclarecidos, por certo, que pelo simples motivo de ignora
rem totalmente o que seja a Paleografía, alegam tratar-se de 
matéria de somenos importancia, e nao poder ser criada a 
respetiva cadeira, por ser matéria muito difícil, e nao contar 
o Brasil com Professóres habilitados. 

Tais razóes, como ·se ve, sao bem fracas. Que matéria 
existe, perguntamos nós, de caráter técnico, que seja fácil? 

A outra razao equivale a um círculo vfcioso: nao se en- ... 
sina Paleografía, porque o Bra&il nao tem professóres, e nao 
tem Professores, e nunca os terá, porque nao se ensina Pa
leografía. 

Modestamente podemos afirmar que levamos oito anos 
ensinando-a; que publicamos, em portugues, urna obra alen
tada sóbre o assunto, a qual, pedagógicamente, pode ser con
siderada como o desideratum, na matéria. E, ademais, final
mente, já preparamos dezenas de alunos, que podem muíto 
bem dar conta do recado. <2 > 

Urna amostra bem patente das consequencias nefastás da 
falta do ensino da Paleografia ·e das Institui~óes Ibéricas, nas 
Universidades, é, entre outras, a institui~ao bélica, que nos 
ocupa. Ela deveria ser conhecida e estar totalmente estuda
da, como acontece com algumas outras. Infelizmente nao é 
assim. Tao completo é o seu desconhecimento na História 
do Brasil, que ninguém a identificou, nem a reconheceu ou 
sequer a mencionou. Se julgarmos de sua importancia pelo 
número de vezes, que aparece nos documentos, seria inclu-

(2) Muito superior a esse grupo da U.S.P. é a escola que estamos forman
do, na Universidade Católica de Campinas, cujas autoridades academicas, come
~ando pelo próprio Magnífico Sr. Reit-0r, o eminente Monsenhor Salim, 
secundado entusiasticamente pelo Sr. Diretor da Faculdade de Filosofía, Conego 
Amaury Castanho, nos tem sido dado todo tipo de facilidades, que na U.S.P. 
sempre nos f oram negadas. 

Quem deveras de.monstrou conhecer o problema e capacidade para solu
cioná-lo foi o Dr. Eremildo Viana, benemérito Diretor da Faculdade Nacional 
de Filosofia do Río de Janeiro, quando, no seu acertado Relatório, apresentado 
no 1 Simpósio de Professores Universitários de História, celebrado na cidade 
de Marília, preconizava a inclusao da Paleografia Ibérica do século XV, em 
<liante, co.mo cátedra obrigatória, em todas as Universidades do Brasil 
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sive superior a impropriamente denominada institui~ao das 
"Bandeiras" <3>. 

Sao tantas as vezes, que ela aparece nos documentos, e 
sao eles de tao heterogenea procedencia, que parece incrível 
que nenhum historiador tenha conseguido identificá-la. 

É que as armas de que todo pesquisador de História deve 
estar munido, nao se reduzem aos simples conhecimentos, 
mais ou menos vagos dos fatos históricos. O que todo pesqui
sador deve dominar com absoluta perfei~ao, é, inicialmente, 
a leitura direta dos próprios documentos. O conteúdo auten
tico deles, só o bom paleógrafo pode captá-lo. Até nas entre
linhas pode, muitas vezes, descobrir informa~oes importan
tíssimas, que passam totalmente despercebidas para o leigo 
em Paleografía. A História de Roma de Mommsen é um 
exemplo palmár disto, e até a Carta Patente de Martím 
Af o ns o de So usa por nós descoberta, e da qua! preparamos 
um trabalho importante, é outro exemplo. 

Sem Paleografia, nao é possível imaginar pesquisador 
digno de tal .nome, porque sem saber ler um documento, mal 
se pode conhecer seu conteúdo; e de pouco adianta ler, se 
nao se compreende corretamente aquilo que se leu. As Atas 
da Cétmara de Sao Paulo sao um exemplo. Até hoje, ninguém 
conseguiu fazer delas urna leitura paleográfica perfeita, nem 
menos a interpreta~ao crítico-diplomática que merecem. 

Foi a falta deste instrumento, foi a falta da Paleografía 
Diplomática que deu azo a este tremendo paradoxo: encon
trar inúmeros documentos, inclusive publicados, nos . quais, 
urna e outra vez se menciona, explica, e comenta urna insti
tui~ao bélica importantíssi:qia, como a que nos ocupa, e nao 
existir historiador algum, que dela se tenha apercebido. 

( 3) Dizemos " impropriamente", porque · assim é na verdade. A "ban
deira" tal como é ensinada e apresentada pelos historiadores modernos nao 
existiu nunca. Sabemos, como já o advertíamos publicamente, no I Simposio 
de Professores Universitários de História, celebrado, na cidade de Marilia, de 
15 a 22 de Outubro de 1961, que estávamos a fazer afirma~ao gravíssima. 
A culpa, porém, de tal desastre científico, nao é nossa, é dos que nao estuda
ram Paleografia e nao souberam ler os documentos. Brevemente aparecerá 
nosso estudo sobre esse assunto, no qual, com fartíssima documenta~áo, ficará 
provada, da maneira mais apodítica, essa nossa afirma~ao. A ele remetemos 
o leitor. 
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Mas, que importantí·ssima institui~áo é esta? Em que 
consiste? Qtial o seu nome? Em que regióes do Brasil foi usa
da? Quais os documentos principais, em que aparece? Nas
ceu no Brasil, ou foi importada de outro lugar? Que lugar foi 
este? Qual é a história da institui~ao? 

A todas estas perguntas, e a muitas mais responderá por 
extenso, o livro que, sobre o assunto, brevemente publicare
mos. Limitar-nos-emos, neste trabalho a dar, a respeito, bre
ves e resumidos subsidios, com que possa ser identificada, co
nhecida e tirada do esquecimento, em que permaneceu du
rante séculas, dando-lhe assim o lugar que lhe corresponde 

· dentro da História do Brasil e das suas Institui~óes Bélicas. 

O nome, com que essa inst_itui~ao aparece, nos documen
tos é o de "salteo'', "santo", "saltear", ou ·pala vras derivadas 
destas. 

Sem pretender, de modo algum, explicar de maneira to
tal e completa a institui~ao, entendemos por "salteo" a 
institui~ao bélico-escravizadora, de cara ter particular, que 
sem forma~ao tática determinada, caia de surpresa sóbre in
dios ou mouros, ou enganosamente os atraía a navios ou lu
gares, onde os escravizava, roubava ou preava. 

O "salteo" apresenta, de acordo com os documentos, vá
rias modalidades sumamente dispares: pode ser feito a pé, a 
cavalo, e em embarca~óes; pode ser terrestre, marítimo e flu
vial; pode ser realizado por brancas contra indios, ou contra 
mouros; ou por mouros contra cristaos; e, finalmente, por ín
dios contra brancas, ou contra os próprios índios. 

Seus objetivos serao sempre e em todos os casos, nao 
guerrear ou matar, (o "salteador" nao gosta de guerra), e sim 
escravizar unicamente. Esta é sua finalidade precípua. 

Com estas características, a institui~ao é tao velha 
que já a encontramos expressa e perfeitamente delimitar 
da, em códigos como o das Sete Partidas do Rei D. Afonso 
X, o Sábio, de Castela, (1252-1284), no Espéculo ou "Espejo 
de todos los Derechos", bem como, em toda serte de documen
tos portugueses, castelhanos, canarinos, africanos e muitos 
outros. 

A Lei XVIII, por exemplo, do Código das Partidas 
mencionado, se refere expressamente ao que os caudilhos ou 

-10-

/ 



' 

adais "devem fazer quando los enemigos dieren salto en la 
hueste". "Salteando - diz - los enemigos, en alguna parte 
de la hueste, deuen los Cabdillos ser muy apercebidos, para 
non dexar yr allá tanta gente, que fagan grand mengua, en 
los outros lugares: porque podrfa ser, que lo farían con 
artería, para ferir do entendiessen, que mayor daño podrían 
fazer"<4>. 

- - ---.. •• •'?" ........ _.__.... .. ~.. • •• - - .. ···- - - -... 

Para evitar que o inimigo "saltee la hueste" deve enviar 
'diante de sí, bem como a direita e a esquerda "exploradores"' 
que o ·tenham a par .dos seus movimentos. · 

Indo de cavalgada, tanto o adail, como os cavalgado-· 
res, deverao ser de animo forte para que "quando le's die,sen 
salto gran poder de los enemigos a sobrevienta, e ellos tovie
sen poca gente consigo. . . non se pierdan, ni desmayen ... " <5>. 

Nao será, porém, em textos tao longínquos, que fundare
mos nossa tese, nao porque duvidemos do seu imenso valor 
histórico, mas unicamente porque pretendemos utilizar 
documenta~ao exclusivamente brasileira. A legisla~ao sobre 
urna instituigáo qualquer é a prava mais cabal da existencia 
dessa instituigao. Se, nesta ocasiao, nao a utilizamos, nao é, 
como dizemos, por duvidar do seu valor histórico, e sim, so
mente, para sermos breves e porque possuimos documenta-
~ªº muito mais recente, e grande parte dela ao alcance de to
dos, incll:lsive publicada, e porque desejamos que cada um 
se convenga por si mesmo da verdade de nossas assertivas. 

A document~ao, que passamos a analisar, nao é de 
1250, como a~ Partidas do Rei SáJbio. Trata-se de documen
tos brasileiros, portugueses e espanhóis do século . XVI, 
tais como as Atas da Camara de Sao Paulo, o Registro da 
mesma Camara, as Cartas dos Jesuitas, as comunica~óes feí
tas reservadamente ao Rei de Portugal por Jufzes e Ouvidores, 
e muitos outros; escritos, todos eles, nos primórdios de Pirati
ninga e do Brasil. Documentos todos, que qualquer um po
derá evidentemente consultar a vontade. 

As diferentes formas, com que a instituigao aparece men
cionad~, nos documentos, sao muito variadas, de acórdo com 

( 4) Partida U, tit. XIII, Lei XVIII, apud Los Códigos Españoles con
cordados y anotados, (II, 501 ). Madrid, 1847. 

( 5) lbid, id. (II, 480). 
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a maior ou n:ienor cultura de missivistas e escrivaes. Estas 
sao, entre outras: "salteo~'' "sallteo"' "salltear"' "sallteados"' 
"santo", etc. etc. 

O significado, porém, de todas elas será sempre o mes
mo: instituigao escravizadora. 

Feítos estes esclarecimentos, vejamos o que nos dizem os 
documentos, pois de nada adiantaria estarmos a fazer afir
magoes gratuitas ou que os documentos nao confirmassem. 
Se assim o fizéssemos, estaríamos cometendo o mesmo pe
cado que criticamos . nos historiadores. Nao faremos 
tal. A afirmagáo que fizermos, será provada imediatamente 
com documentos - ad hoc -. E para c'onseguí-lo, nao é pre
ciso maior esforgo: basta abrir as A tas da Camara de Sao 
Paulo ou de outros Municípios, ,olhar para as Cartas dos Je
suitas, ler as comunicagoes dos Ouvidores Mores do Brasil ou 
quaisquer outros . dos documentos antes mencionados, e lá es
tá ela referida, comentada, explicada, urna e mil vezes. 

E conste que nao vamos utilizar senao urna pequena parte 
dos documentos, qu.e a ela se referem, co1sa, aliás, supérflua, 
pois com a cita~ao exclusiva das fontes indicadas, ternos ma
terial mais do que suficiente, para realizar o nosso intento. As 
demais deixamo-las para os historiadores e para todos aque
les que queiram aprofundar o estudo da matéria. 

Para mais ordenadamente f azer nossa exposigao dividi
la-emos em cinco partes principais, referentes, as duas pri
meiras, aos "salteos" feítos por terra, e aos "salteos" feitos 
em e.mbarcagoes, precedidas ambas de urna explicagao sim
ples e resumida, mas o suficientemente clara, acerca da ins
tituigao em geral. Seguir-se-áo imediatamente mais dois ou
tros itens, que viráo completar nosso estudo, referentes a ati
tude das autoridades e dos jesuítas para coma instituigáo, o 
primeiro, e a presenga da mesma, em documentos, tao alta
mente importantes, como Tratados internacionais, Leis, Al
varás e Regimentos, o segundo. 

11 

O "SALTEO" 

Mas, o que é o "salteo?" Em que consiste? Quantas 
classes de "salteo" houve, e quem as praticava? Quais foram 
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os objetivos desta tao original institui<;ao, e qua.is as suas con
sequencias? Onde nasceu o "salteo" e onde se praticou? 

Definimos provisoriamente o "salteo", como sendo uma 
institui<;ao béLico-escravizadora, de caráter particular, que, 
sem formagao tática determinada, caia de surprésa sobre as 
suas vítimas, fossem índios, mouros ou cristaos; ou, atrain
do-os enganosamente, os cativava, escravizava, preava e rou
bava. 

Comentaremos e provaremos documentalmente cada um 
dos itens ou períodos desta defini~ao. 

Dizemos que o "salteo" é urna institui<;ao bélico-escra
vizadora, porque na sua essencia ela é um sistema de ataque 
de surpresa, urna tática bélica de cair, de súbito, sobre as suas 
vítimas, para escravizá-las, roubá-las, ou mesmo matá-las, 
caso resistissem. Objetivos, fins e meios, que nada tinham 
evidentemente de pacíficos. 

"De carater particular". O "salteo" se faz sempre por 
conta e risco do seu organizador e acompanhantes. Os Reís 
ou as autoridades nao fazem outra cousa senao autorizá-los 
- quando os autorizam - pois as mais das vezes, nem isso 
faziam, correndo todos os gastos por con ta dos salteadores ou 
armadores. · 

Assim o diz expressamente.o Imperador Carlos V, quando 
os vizinhos e moradores da· ilha de Tenerife, nas Canárias, 
lhe pedem licen~a para realizar "salteos" contra mauros e fran
ceses: " . . . yendo de ar~ada por la mar y saltasen en tierra 
de Verbería, que gozasen de la dicha merced del quinto ... " <0 > 

O Imperador def ere a peti~ao com estas eloquentes pa
lavras: " ... Nos tovímoslo por bien; por lo qual per~itimos 
y damos licen~ia para. que todas la personas, nue~tros súb
ditos, que quisieren, a su costa, puedan armar y vayan de 
armada por la mar, a s.u riesgo e aventura. . . contra los tur
cos e moros henemigos de nuestra Santa Fe Católica, y les 
hagan toda la guerra y mal tratamiento que pudieren; y avi
endo consideración a los grandes gastos y trabajos y aventuras, 
em que se ponen las personas que a ello fueren, y queriéndo
los gratificar y ayudar para que mejor lo puedan sufrir, y 
lo hagan con mas voluntad, desde agora, acatando lo susodi
cho, por tiempo de un año cumplido y que corra y se cuente 

( 6) Archivo de Simancas: Registro del Sello y Archivo del Ayuntamiento 
de La Laguna (Tenerife ). Reales Cédulas, leg. 2, n.0 42. 
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desdel dia de la dacta desta nuestra carta en adelante, y mas 
quanto nuestta merced y voluntad fuere, hasta que otra cosa 
mandemos, hazemos merced, gra~ia y dona~ión, pura, perfecta 
y no revocable, ques dicha entre vivos, a todas las personas que 
de su pr<Ypia voluntad y a su costa, no yendo a nuestro sueldo, 
armaren y fueren de armada por los P.uertos y abras y rilares 
destos nuestros reinos ... y gozen de la dicha merced del di
cho quynto los que hizieren los gastos de la armada, por lo 
que les tocare, y la gente de guerra por lo que les cupie
re . .. " <7) 

"Sem f orma~áo tática determinada". Ef etivamente, pois 
eles nao levam geralmente forma~ao tática alguma, urna vez 
que sendo poucos, nao a precisam. A "entrada" levava for
ma~ao e organiza~o tática, j~ que se tratava de urna 
autentic?- expedi~ao; o "salteo", pelo contrário, nao, pois nao 
é expedi~ao no sentido técnico da palavra. A organiza~ao 
tática da "entrada" era, quase sempre, a bandeira; quanto 
a do "salteo"' porém, os documentos sao quase sempre 
omissos. 

"Caía de surpresa sobre suas vítimas". O fator surpresa 
era, como veremos mais adiante, a característica distintiva do 
"salteo". 

"Fossem eles mauros, índios ou cristáos". O "salteo" vi
sava todas essas vítimas e mesmo outras. Identica era a agao 
contra mouros, contra índios, ou mesmo contra cristaos. 

O governador da fortaleza portuguesa de Santa Cruz do 
Cabo de Gué, Luiz Sacouto, escreve a El-Rei, D. Joao III, de 
Portugal, em 14 de abril de 1527, exigindo a liberdade de cer
tos mouros, cativados pelos castelhanos das Canarias, dizen
do-lhe que escreveu "logo ao Adiantado de Tanarif e, agra
vando-me do salto que fizeram e.m os mauros, que tinham 
pazes de Vossa Alteza, e estavam debaixo de sua bandei
ra ... "<7> 

Depois dos mouros, foram os índios as vítimas preferidas 
pelos "salteadores". Os documentos que o comprovam sao tan
tos, que se faz irilpossível mencioná-los todos. O P. Manoel da 
Nóbrega chega a dizer, em carta ao P. Simao Rodrigues, da-

(7) lbid. Id. 
(8) Arquivo da Torre do Tombo: Corpo Chronológico, Prte. 1, ma~o 36, 

n.0 75. 
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tada da Bahía, a 9 de agosto de 1549, que "acerca dos saltos 
qu·e. se fazem nesta terra, de maravilha se acha cá escravo, 
que náo f os se· tomado de salto" .. . <9 > 

A importancia económica do "salteo" era tao grande, 
que o donatário da Capitania da Paraiba do Sul, Pedro de 
Góis dizia ao Rei D. Joao III, em carta datada de 29 de abril 
de 1546, que "perder-se-á todo ho Brasyl, antes de dous an
nos, e isto nao com gastar nada, mais que mandar-nos que 
cumpramos seus foraes e non consyntamos andar a salltear 
a costa . .. " uo> 

"Ou atraindo-os enganosamente". Esta é outra caracte
rística principal da institui~áo , e tanto enfurecía os indios, 
que o já referido Pero Borges, Ouvidor Geral do Brasil aponta 
o "salteo" como a causa principal da inimizade dos indios 
contra os portugueses. Assim o diz textualmente, em carta 
datada de 7 de Fevereiro de 1550, endere~ada a D. Joao III: 
" . . . a causa que principalmente f azia a es tes gentios fazer 
guerra aos christaos era o salto que os navios, que por esta 
costa andavao faziao nelles .. . <11> 

Bastava impedir o salteo para que os índios voltassem 
imediatamente a amizade com os cristáos. Assim o declara 
Duarte de Lemos em. carta a El-Rei, datada de 14 de Julho de 
1550: " . . . o gentío de Porto Seguro está de pas e muito naso 
amigo, mormente depois que Vossa Alteza mandou a sua ar
mada a esta terra, que elles souberáo que Vossa Alteza manda
va que os náo salltease e os tornasem as suas terras" ... <12 > 

Os artifícios a que os salteadores recorriam para atrair os 
indios, principalmente aos navios, eram as vezes, verdadeira-
mente revoltantes. · 

o P. Nóbrega se encarrega de narrar as técnicas em
pregadas por semelhantes indivíduos: " . . . fazem pazes com 
os negros, para lhe trazerem a vender o que teem, e par enga
no enchem os navios delles e fogem ~om elles; e alguns dizem 

(9) Leite, P. S.: Cartas dos primeiros Jesuítas do Brasil, (1, 121). ~o 
Paulo, 1954. 

(10) Malheiro Dias, C.: História da Colonizafiio Portu1uesa no Brasil, 
(III, 263). Porto, 1924. 

(11) Varnhagen, F. A.: História Geral do Brasil, (1, 235) . 
( 12) Malheiro Dias, C.: Op. cit. (111, 267). 

' 
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• que o podem fazer por os Negros terem já feito mal aos chris
taos ... " <IR>. · 

Técnica semelhante usavam os carijós contra seus 
irmaos, os Guaianás. Conhecemo-la, porque ela nos vem 
relatada pela pena eloquente do missionário jesuita, P. Iná
cio de Siqueira. Ela consistia "em um ardil, que só o diabo 
pudera inventar, e foi que entravam os mesmos carijós ribei
rinhos pelas aldeias, que estavam mais para o interior do ser
tao, que era gente muito singela e simples, ainda que da mes
ma nagao, e como a tal a traziam enganada, dizendo-lhes que 
descessem para o mar a ·ver gente branca e tratar comos por
tugueses, que davam roupas e ferramen.tas a quantos os iam 
visitar; e com este engano faziam descer aldeias inteiras aos 
portes do mar, onde os portugue~es tl.nham suas embarcagoes·, 
os quais os recebiam com muita festa e os faziam entrar de
baixo dá. coberta para lhes mostrar as pe~as das ferramentas 
ou as roupas, cujas cores mais lhes contentassem; e depois 
que o navio estava bem cheio de Carijós, fechavam os portu
gueses as escotilhas e se faziam a vela. E assim, por um ves
tido que davam a um traidor, levavam trezentas ou quatro
centas almas, as quais vendiam nas capitanias, dizendo que 
eram cativos de cordas, e estas cordas nao éram outras, salvo 
a enxárcia do navio, e as das polés dos mastros e das vergas 
e amarras, entre as quais vinham os miseráveis Carijós, que 
eles nunca tinham estado em outras cordas ou prisóes . . . "U4>. 

Mais revoltante foi a seguinte: " . . . Entre outros saltos 
que nesta costa sao f eitos, um se fez há dous annos muyto 
cruel, que foy irem huns navios a hum gentio, que chamam 
os Charijos, que estao alem de Sao Vicente, o qual todos di
zem que he o melhor gentio desta costa, e mais aparelhado 
para se fazer fruito. Elle semente tem 200 .leguas de terra; 
entre elles estavao convertidos e baptizados muitos, (por dous 
clérigos que lá foram). Morreu hum destes clérigos, e ficou 
o outro e proseguio o fruito. Forao alí ter estes navios que 
digo, e tomarao ho Padre dentro em hum dos navios, com ou
tros que com ele vinhao e levantarao as velas. Hos outros que 
ficarao em terra vierao em paos a borda do navio, que levasen 
embora os negros e que deixassem o seu Padre; e por nao 
quererem os dos navíos, tornarao a dizer que, pois levavao 
o seu Padre, que levassem tambero a elles, e logo os recolhe-

(13 ) Leite, P. S. Cartas .. . (J, 121) . 
( 14) Leite: História da Companhia de Jesus no Brasil, (VI, 514-52 1). 
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rao e os trouxerao, e ho Padre poserao em terra. E os negros 
desembarcarao e~ huma Capitanía para venderem alguns 
delles, e todos se acolherao a igreja dizendo que erao christaos, 
e que sabiao as oragoes, e ajudar a missa, pedindo misericor
dia. Nom lhes valeo, mas forao tirados e vendidos pellas Ca:
pitanias desta costa. Agora me dizem que hé lá ido ho Padre 
a fazer queixume; delle poderá saber mais largo o que passa. 
Agora ternos assentado com ho Governador, que nos mande 
dar estes negros, para os tornar-mos a sua terra e ficar lá 
Leonardo Nunez para hos insinar ... "<14-A> 

O P. Nóbrega, um dos poucos que levava a colonizagao 
a sério, e via que tais crueldades só serviam para mais e mais 
exasperar o gentío, impedindo assim, sua conversa.o e convi
vencia com os cristaos, tratou de acabar com semelhantes 
iniquidades. 

Pediu e obteve do seu penitente, o Governador Tomé de 
Souza, que "todos os escravos salteados - lhe fossem entre
gues - para os tornarmos a sua terra e que por parte da jus
tiga se saiba e se tire a limpo, posto que nom aja parte, pois 
disto depende tanto a paz e conversao deste gentío ... " <15 > 

Nao se conformou, com isto, O' zelo do ardente missioná
rio. :Foi muito além: até ao Papa se deveria recorrer, para ex
tirpar pela raiz tao iníquo proceder dos maus cristaos. "Se
rá cousa muito conveniente - dizia em carta ao P. Simao 
Rodrigues, datada da Bahia aos 9 de agosto de 1549, - aver 
do Papa ao menos os poderes que ternos do Nuncio e outros 
mayores. . . e asi nos commetta seus poderes acerca destes 
saltos, para podermos commutar algumas restitui~oes e quie
tar conscientias e ameagos, que cada dia acontecem ... '~ <16> 

A ingratidao mais negr~ era também apanágio, nao do 
índio e sim do branco "salteador". Vejamos o que nos diz a 
respeito o já mencionado Dr. Pero Borges, Ouvidor do Brasil: 
"A causa que principalmente ffazia a estes gentíos ffazer 
guerra aos christaos era o &alto que.· os· navios, que por esta 
costa andavao, ffaziao nenes. E neste negocio se ffaziao 
cousas tao desordenadas, que o menos era salteá-los." 

(14-A) Ibid. id. (I, 122-3) . 
(15) Ibid. id . (I, 125). 
(16) Lejte : Op. cit. (1, 123-4). 
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"Porque ouve homem, que hum índio principal liyrou de 
maos de outros mal ffirido he mal tratado, e o teve em sua 
casa, e o curou, e o torrtou a poer sao das ff eridas em salvo: 
Este homem tornou alí com hum navio e mandou dizer ao 
índio principal, que o tivera em sua casa, que o fosse ver ao 
navio, cuidando o jentio que vinha elle agradecer-lhe o bem 
que lhe tinha feíto; como o teve no navio o cativou com: outros 
que com elle forao e o ffoi vender por essas Capitanías". 

"E porem este homem nao ficou sem castigo, porque na
quelle mesmo porto, onde elle tomou este jentio, que taao 
boas obras lhe fez, vindo aly outra vez saltear, se perdeo o na
vio, he elle comeráo-no os peixes, e os gentios comerao os pei
xes que a este homem comerao. Foy juizo devino, que nem 
engana, nem. recebe engano". · 

"Agora, que a requerimento destes Padres apostollos, que 
quá andao, homens a quem nem fallece nenhuma vertude, 
eu mando poer em sua liberdade os gentíos que f oráo salteados 
e nom tomados em guerra. Estao os gentios contentes e pa
rece-lhe que vaya cousa de verdade, e mais porque vem que 
se ffaz justiga, e a ffazem a elles, quando alguns christaos 
os agravom; e parece-me que será causa de nom aver ay 
guerra ... " <17> 

E que dizer do "vigarismo" de que foi vítima Duarte Coe
lho, por parte dos donos de seis caraveloes, procedentes das 
capitanías do Sul, e que lhe ímpingiram querer colaborar 
com ele, na empresa do sertao? 

A noticia nos é dada por ele mesmo, em carta a D. Joao 
III, datada de Olinda, aos 20 de dezembro de 1546. Nela fa
la ao Rei das tremendas desordens, que grassa vam nas ca
pitanías do Sul; entre elas, a mais grave, como é natural, era 
o "salteo": "Outro sy Senhor, hé necessario dar conta a Vossa 
Alteza dalguas outras desordens que qua andam e se huzam 
por estoutras terras e capytanias de mym pera baixo, pera ho 
Sul, ao qual nao sey se lhes chame povoadores ou se lhes dyga 
e chame sallteadores". 

"Dygo ysto, Senhor, porque aos capytáes ou pesoas a que 
Vossa Alteza deu as terras per ley, e costume milytar e hu
sanga de guerra, elles devem muy bem olhar e tomar muy 
bom concelho sobre ho fazer paz, ou guerra, e a guerra faze-

l . 

(17) Varnhagen: Op. cit. cit. (1, 235). 

-18-



rem na elles como lhes milhor pare~a, e a necessidade se lhe of e
recer e nao deixarem, nem consentirem, que ha jente possa an
dar sallteando pór todas partes a quem mais poderá salltear; 
por onde se causa danarem e deitarem a perder tudo; e andam 
tao encarny~ados nysto, que tem por llá tudo alevantado, e 
nao abasta por na, mas aynda vem a salltear em minha costa, e 
ero toda parte onde podem, por que este ano, Senhor, presen
te vyeram de na debaixo aquy, ter seys caravelloes, como que 
me vynhao a ver e a tratar com minha jente, e quando en
tenderam que eu esto u esperando a ora, que Deus f or servido 
de me dar posebylidade pera segir esta empresa do serta.o, 
que tanto desejo, por servir a Vossa Alteza, ofereceram-se a 
yrem comiguo prometendolhes eu grandes partidos, e me pus 
a fazer bragantins novos, e quando mais nao precatey, todos 
apanharam o panete (sic), sem pago das boas obras que de 
mym receberam, so u be como f oram sallteando por minha 
costa, prymeiro que a yso acodyse, sem poder aver a mao se 
nao hum so que sallteou nos pytyguoares, terra onde ora ha 
tres anos ouve por resgate vynte e cynquo ou trynta portugue
ses, que se ahy perderam, e todos quantos ímdios trazyan sall
teados lhos tomey, e os torney a mandar pera suas terras; 
porque, quando a fortuna der com algfts portugueses ahy a 
costa, por ser roym paraj em terá homem esperan~a de hos 
aver. por resgate, e a estes sallteadores dey ho castygo, que 
me bem pareceo". 

"Dou conta a Vossa Alteza, porque será necesaryo man
dar Vossa Alteza a todos eses capytaes debaixo, que tan nao 
huzem, porque eu, em minhas terras, ho nao consynto, nem 
comsymtirey. Quis dar de todas as sobredytas cousas conta 
a Vossa Alteza, por descarrego de minha concyencia ... " <18 > 

"Os cativavam, escravizavam e roubavam". A finalida
de exclusiva do "salteo" nao era precisamente a de matar, e 
sim a de cativar, escravizar, 'prear e roubar. 

O famigerado Céspedes Xeria, Governador do Paraguay, 
encarrega-se de dizer-nos, em carta ao Rei da Espanha e Por
tugal, Felipe IV: " ... estavam en campo, novecientos hom
bres de aquella villa (Sao Paulo) y su jurisdicción, con tres 
mill indios, para venir hacia estas partes a saltear y robar es
tas reducciones, que ansí me lo dixeron ellos mesmos ... " u9> 

( 18) Di as, C. M.: História da Coloniza~áo Portuguesa do Brasil, (111, 
316). Porto. 1924. · 

(19) Anais do Museu Paulista, (I, 183) . 
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Os Padres Maceta e Mansilla, ververando a crueldade dos 
portugueses 'e de seus e~cravos os tupís, consideram-nos a 
todos cr.edores aos mesmos castigos "por las crueldades que 
cometen, quando van en compañia destos salteadores sus 
amos, sino tambien y mucho mas, quando ellos los envían so
los a saltear y a captivar índios . .. " <20> 

Do mesmo teor sao as Atas da Cámara de S~o Paulo 
quando dizem: " . . . e vieráo sobre esta vila e a tiverao em 
serquo sertas dias, e assim dietáo ate agora, a verá dous anos, 
có salltos, por muitas v~zes, destroindo hos máotimetos, e ma
tando e levando allgüs homes briloquos e e'Scravos e asim mui
do gado vaqü, no que e tudo te.mos resebido muitas per-
das . .. " <21> · 

O "salteo", entretanto, .nao é ·guerra regular, nem en
trada, nem nada tem a ver com o assalto moderno. 

Efetivamente. Assim o diz expressamente o _Ouvidor Ge
ral, já mencionado Dr. Pero Borges, em carta a El-Rei D. 
Joáo 111, datada de Porto Seguro, aos 7 de fevereiro de 1550: 
" . . . eu mando poer em sua liberdade os gentíos que· f orilo 
salteados e nom tomados em guerra. . . e pareceme, que será 
causa de nom aver ay guerra . .. ", logo o salteo' nao é guerra, 
nem oficial, nem regular<22>. 

A carta da Camara de Sao Paulo de Piratininga de 20 
de Maio de 1561 corrobora inteiramente as afirm~oes do Ou
vidor Geral. Dizem os camaristas, que os moradores das vi
las portuguesas "numqua ousarem os hyr acometer (aos ín
dios), e castigar ás suas aldeas por lhes haver sucydydo male 
hua guera, que ha muitos annos fizerao, onde os contraryos 
matará.o a muytos christaos, e os principays da terra som1ente 
usauilo mandar f azer saltos . .. " <

23 > 

Trinta anos depois, os munícipes .fazem a mesma asser
tiva: " . . . que lhes paresia bem ordenar-se hü sallto pera ver 
a inten~áo do enemigrio, porquanto aguara entra ho inverno 
e se náo podía dar guerra campal . .. " <

24
> 

Chegado o Governador Geral Mem de Sá, os portugue
ses pare-ce que se reanimam um pouco, até o ponto de consi-

(20) lbid. (1, 362). 
(21) Actas da Camara da villa de Sao Paulo, (1, 43). 
(22) Leite: Op. cit. (I, 175) . 
(23) Varnhagen: Op. cit. (1, 400 Nota). 
(24) Actas da Camara, (1, 427). 
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derar-se suficientes para empreender alguma coisa mais im
portante que os "salteos": por "conselho de todos apregoar 
guerra ha os contraryos . .. " <25>. É, pois, evidente que, na 
mente dos colonizadores do Brasil, o "salteo" nao era guerra 
regular, nem oficial. 

O "salteo" também nao é entrada. Assim o deduzimos das 
Atas da Camara de Sao Paulo. Efetivamente: na Ata de 23 
de agosto de 1592, se diz textualmente: "Ajuntamento que se 
fez sobre si f ariáo salto e entrada ao sertáo". 

No referido dia "se ajuntarao ero camara os ofi~iaes del
la, pera asentarem e tratarem se he bem que se fasa hüa en
trada ao sertao desta capitanía. . . e loguo, se poz em pra
tiqua que ho senhor capitao, náo podía fazer guerra, e dezia, 
que se nos paresese bem se f izese o sallto, porque os contra
rios nao venhao a nos dezenquietar ... e asentarao todos jun
tamente, que se fizese loguo hü asento (sallto), co o maior 
impeto de gente .. . ''<26>. De acordo com este texto das Atas, 
os munícipes estao duvidosos, entre fazer urna "entrada", ou 
realizar um "salteo". Os motivos sao óbvios: urna "entrada" 
precisava de prepara~ao, gastos e condic;oes especiais, que eles 
nao queriam ou nao podiam reunir. O "salteo", ao contrário 
de nada disso necessitava; daí que todos concordassem em 
se fazer uro "salto". 

Logo "salteo" e "entrada" sao duas institui~óes bélicas 
inteiramente diferentes, entre si. 

Fica claro, portanto, que o "salteo" náo é guerra regu
lar, nem entrada. 

Dizíamos, também, que o "salteo" nada tinha a ve~ com 
o assalto moderno. 

Efetivamente. Ainda hoje, a palavra "saltear" significa 
escolher, pegar uns e deixar outros e é isso exatamente o "sal
teo" : pegar uns~ os que nao tinham tempo de fugir, e deixar 
outros, aqueles que conseguiram escapar ou morrer. Ou, como 
diz o Dicionário da Real Academia ·Espanhola: "salir a los 
caminos y robar a los pasageros". 

O assalto moderno sempre foi urna opera~ao bélica, cuja 
finalidade é matar ou apoderar-se, coro fins militares de al-

(25) Varnhagen: Op. cit. (1, 400 Nota ) . 
(26) Actas da Camara, (1, 445) . 
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guma coisa . . Nao sucede assim como o "salteo". A carta da 
Cámara de Sao Paulo de 20 de maio de 1561, diz expressa
mente que os paulistas nao se atreviam a fazer guerra aos 
índios, porque esta, feita em anos anteriores, tinha redundado 
em fracasso; por esse motivo, "os principais da terra somente 
usavao mandar fazer saltos", logo, nao sendo o "salteo" 
guerra, como aliás já ficou demonstra:do, támbém nada pode 
ter a ver como assalto moderno, que nao é outra coisa, senao 
urna opera~ao de guerra. O verbo "assaltar" dele derivado, 
significa exatamente isso: urna opera~ao de guerra, consis
tente em acometer impetuosamente urna praga ou fortaleza, 
para penetrar nela, escalando as def esas, abrindo brecha, nas 
suas muralhas, por meio do fogo de artilharia ou com o 
emprego de minas. Ou também, significa o ataque súbito e 
de surpresa ~ urna coluna em -1marcha . 

. Até a Filología vem corroborar nossa tese, pois, a palavra 
moderna "salteador" nao deriva de "assalto"' e sim de "salteo"' 
termo importantíssimo, que tem passado completamente des
percebido para rnuitos filólogos e para todos os historiadores. 

Mas, qual é o significado da palavra "salteador"? 
Todos o sabern perfeitamente. "Salteador" é aquele ou 

aqueles, que por canta própria, nunca oficialmente, e sem 
f orma~ao tática algurna, sai pelos caminhos ou se dirige a 
outros lqgares, para roubar, ou escravizar ou saquear vian
dantes. Pois isso ocorria exatamente em Sao Paulo, no ano 
de 1561. Urna carta desse ano nos diz que os Aymorés "an
dam contra todas las otras generaciones, como salteadores 
de caminos. ~ . " (27 > 

Fica assim, portante, definida a institui~ao; comenta
dos e provados docurnentaln1ente cada um de seus itens; 
bem como evitadas as principais dúvidas e confusoes, que a 
respei to dela, poderiam surgir. 

111 

REPRESALIAS CONTRA OS SALTEADORES 

O "salteo" era urna institui~ao bélica, que fazia enlou
quecer as suas vítimas. Espécie de espada de Damocles, de 
dia e de noite, arnea~ava-as sem descanso. 

(27) Varnhagen : Op. cit. (1, 391 Nota). 
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Nao é, portanto, de estranhar que os desejos da mais 
feroz revanche fervessem implacáveis, nos peitos dos acossa
dos selvícolas, e que, quaisquer oportunidades que se apre
sentassem, fossem imediatamente aproveitadas, para se des
forrarem dos tao odiados brancas, devorando-os. Branco que r 

caía em suas maos, branco que era devorado - incontinenti 
- como vinganga pelos contínuos "salteos". 

Os exemplos sao tao numerosos, que existe amplo cam
po para escolher. Vejamos alguns: quatro brancas decidiram 
ir da Babia, em um barco, para resgatar comos indios pró
ximos da vila, "y saliendo - diz o P. Antonio Pires, em car
ta, datada de Pernambuco - en tierra determinaron los 
negros dé matar-los, em venganza de unos sus hermanos, que 
los cristianos havi'am salteado y muerto avia ya tiempo. Co
nosciendo los cristianos su determinación, y queriendo huir, 
antes que llegasen al barco, los mataron y después los comie
ron" <21-A>. 

Os índios ficavam tao enfurecidos, com os "salteos" dos 
crista.os, co-mo estes com a antropofagia ou com os sacrifi
cios humanos daqueles. Portugues ou castelhano, que caía 
nas suas maos, era imediatamente morto e devorado, ainda 
que fóssem clérigos, frades, criangas, ou até, mulheres boni
tas, que "os brutos animais se contentariam delas e lhes nao 
fariam mal". 

O Padre Nóbrega, a quem pertence a frase transcrita, 
continua desanimado: " ... e se disserem que os christáos os 
salteavam e tratavan1 mal, alguns o fizeram assim e outros 
pagariam o dano que estes fizeram; porém há outros a quem 
os cristáos nunca fizeram mal, e os gentios os tomaram e co
meram, e fizeram despovoar muitos lugares e ffazendas . gros
sas. E sao tao crueis e bestiais, que assim ma.tam aos que 
nunca lhes fizeram mal, clé'frigos, frades, mulheres de tal pa
r ecer, que os brutos anim:ais se contentariam delas, e lhes 
náo fariam mal .- . . " <2s> 

Se nao possuíssemos documentos, que o contradissessem, 
admitiríamos como boa a afirmativa do referido P. Nóbrega, 
de que "depois que Sua Alteza mandou Governadores e justi
ga a esta terra, náo houve saltearem os gentios, nem toma
rem-lhes o seu como antes" <29>. 

(27-A) Leite : Op. cit. (1, 256-7 ). 
(28) Leite : Op. cit. (11, 44 7) . 
(29) Ibid. id. 
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o P. Leonardo Nunes faz identica afirmagao. Em carta 
de 20 de Junho de 1551, referindo-se aos índios de sao Vicen- I 
te, diz: "Quanto a los saltos que los cristianos haziáo en los 
gentiles de la costa, ya de todo cessaron ... " <30

> Conceito que 
repisa no fim da mesma carta, quando diz, que os índios dei-
xam de ser inimigos dos cristaos "porque ven que ya los cris
tianos no los van a saltear, ny cativar, antes saben que yo tra-
bajo mucho, por libertar los indios suyos, que por mal título 
han avido los christianos ... "ca1> 

Os "salteos", entretanto, apesar de tais afirm~oes, con
tinuaram desenfreados, quer de brancos contra índios, quer de 
índios contra brancas. E isso ocorria houvesse ou nao gover
nador, existisse ou nao Justiga. 

Consequencia lógica dessa situagao era que os portugue
ses "viviam a arranhar a costa como caranguejos", segundo 
a consagrada frase de Fr. Gaspar da Madre de Deus. Mas a 
causa dessa situagao, nao era a que o bom frade aponta, e 
sim, a que o P. Nóbrega refere, quando diz, que os gentios 
nao deixam de matar e comer "muitos cristaos, de maneira 
que lhes convém viver em povoac;oes fortes e com muito res
guardo e armas e nao ousam de se estender e espalhar pela 
terra para fazerem fazendas, mas vivem nas fortalezas, como 
fronteiros de mauros ou turcos, e nao ousam de povoar seniio 
as praias, e nao ousam fazer suas fazendas, criagoes, e viver 
pela terra dentro . .. <32 > Logo, o significado da frase "arra
nhar a costa como caranguejos", nao é o de fraqueza de ani
mo, que os historiadores lhe atribuem, e sim, ao contrário, a 
falta de seguranga e o terror pánico que o índio antropófago 
inspira va. 

E quem, que nao fosse - perguntamos nós - auten
tico suicida, atraver-se-ia a penetrar sertáo a dentro, com 
a perspectiva macabra, de terminar seus dias virando chur
rasco? 

Da continuidade dos "salteos", nas épocas posteriores 
ao Padre Nóbrega, ternos pravas fidedignas nas Atas da Ca
mara de Sao Paulo. 

Em 1591, escrevem os oficiais de Piratininga urna carta a 
todas as outras vilas da Capitania, na qual comunicam urna 

(30) !bid. (I, 233). 
(31) !bid. (l, 236) . 
(32) !bid. (II, 448). 
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desagradável notícia: "encontrarao dous índios a verá 
vinte ou trinta dias fogidos delles, que abertamente declarao, 
que sem falta virao ao sallto . .. " c3s). 

Neste mesmo ano, no mes de Julho, os munícipes paulis
tas reuniram-se e assentaram "que por quoanto, neste mes 
pasado foi gente ao sallto, e indo a ponteira em Pirapitingui 
acharao gente a quoall matarao e tomarao parte della, e tra
zendo allgüas pesas de escravos e escravas souberáo de certo, 
em como os· contrarios tem come<;ado caminho por Jaraguá, 
pera tomarem preza, e có isso loguo apellidarem guerra cam
pan contra nos ... e pera mais fundamento de tudo isto, se 
informarao de Baltezar Gonzalez e de Francisco Preto, ho
meis, que f oráo nesta jMnada e sallto que se fes, que entendem 
bem o gentío, e se inf ormarao da presa, que tamarao ... " <34> 

Em 1592, continuavam as bravatas dos índios, que vexa
dos por tanto "salteo" prometiam nao deixar com vida 
branco que lhes caisse nas maos, fosse paulista ou mesmo 
carioca, pois até lá pensavam chegar, e já o davam, inclusive, 
como coisa feíta: " ... andaráo aos salltos, como nos tem 
ameasado que farao, dizendo que, en nos acabando, nesta ca
pitanía, aviao de ir ao Rio de Janeiro ... " <35> 

É, pois, evidente, que o "salteo" nao desaparecera com a 
chegada dos governadores, como tao ingenuamente affirmava 
o P. Nóbrega; muito ao contrário, ele continuava desbragado 
bastante tempo depois de o bom missionário ter inclusive 
pass~do a melhor vida. 

IV 

"SALTEOS" FEITOS POR TERRA 

Para facilitar o estudo da. institui<;ao, faremos dela 
duas grandes divisoes, que extraímos dos próprios documen
tos. Sao elas: "salteos" feitos por terra, e "salteos" feítos 
por rio, mar ou em naves. 

O primeiro documento a fazer urna tal divisao é, entre 
outros, as próprias Atas da Camara de Sao Paulo, em cujo 
primeiro volume, Iemos textualmente: ". . . e o di to gentío 

( 33 ) Actas da Camara de Sao Paulo, (l, 417) . 
(34) lbid. (1, 423-4). 
(35) !bid. (I, 404). 

\ 

- 25 -

.. 



tamoio é tao continuo em vir as ditas vilas, e fazer os· ditas 
salltos, que nao tem medo ne hareseo nenhú ao virem 
fazer. E náo táo somente ho fazem por mar, mas táo berm 
por terra, é as fazendas e rosas dos ditos moradores, e lhe le
vao toda a escravaria, que nas ditas fazendas: trazem, e lhes 
fazem seus máotimentos e canaveais, ho que todo isto é mui 
notorio ... "<36> 

Ficam, pois, bem patentes as duas modalidades 
enunciadas: "salteos" feitos por terra, e "salteos" feitos por 
mar. Entretanto, levando em conta as informa~óes, que for
necem os documentos, trocaremos a segunda classe pela sua 
análoga de "salteos em naves", por ser mais ampla, 
mais compreensiva, e também mais exata. Ela fica abarcando 
assim, nao s6 os "salteos" feitos por mar, como tambem, os 
feitos pelos rios. Aliás, tal título, tambero nao é nosso, e sim 
do Rei D. Afonso X, o Sábio, de Castela, que assim as denomi
na no seu imortal Código das Sete Partidas<37>. 

Em dois teatros diferentes, e bem longínquos, por certo, 
um do outro, analisaremos os fastos da institui~áo: no Brasil 
e na Africa. 

A) - NO BRASIL 
• No Brasil, todo o mundo fazia "salteos". Brancos e índios 

realizavam "salteos", tanto por mar como por terra. A ins
tituü;áo apresenta, assim, no Brasil, tres subdivisóes prin
cipais: 

a) brancos contra índios 

b) índios contra brancos 

c) ou ainda, índios contra índios. 

De tódas as tres modalidades, encontramos nos documen
to~, referencias numerosas. Citaremos sómente algumas, que 
nos permitam demonstrar a existéncia de cada uma delas. 

a) BRANCOS CONTRA 1NDIOS 

Os "salteos" dos brancas contra os índios eram diários e 
contínuos, e como dizia o P. Nóbrega: "de maravilha se acha 
cá escravo, que náo fosse tomado de salto ... "<38> 

(36) Atas da Camara de Sao Paulo, (J, 43) . 
(37) Alfonso X: Los Códigos Españoles concordados, (Partida ll, Tít. 

XIII, Ley XVIII), (tomo 11, pág. 501). Madrid, 1847. 
(38) Leite: Cartas, (11 121) . 
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Assim era efetivamente, e provas fidedignas disso, já dei
xam.os em outra parte deste estudo. Para corroborá-las, acres
centaremos_ mais urna que nos mostrará também, de passa
gem, o sítio de onde tanto carijó procedia. 

O jesuita, P. Inácio de Siqueira, se encarregará de con
tar-nos o método de que se valeram os portugueses para 'Ca
tivarem quase todos os súditos do tndio Papagaio, no atual 
Rio Grande do Sul: "De mil e duzentas almas, que tinha, 
na sua aldeia principal, em que habitava, só lhe ficaram cen
to e cinquenta, que eram os parentes mais chegados, e ~obre 
tudo o queriam também levar cativo a ele". "Tinha este ín
dio um filho mais velho, e como -tal herdeiro de seu estado. 
Era mancebo airoso e de bom enténdimento, o qual-sabendo 
que nós éramos_ chegados a aldeia, onde Maurtcio de Albu
querque residia, que distava da sua duas jornadas, -e vindo 
ele aquela hora do Rio Grande, lago procurou persuadir o -Pai, pois era Papagaio, que voasse para os Padres, e se 
acabasse já de desenganar, que os Portugueses o queriam le
var cativo, pois lhe tinham levado toda a sua gente, e que 
soubesse que nao querendo ele ir, se ficasse, embora". 

"Sem,pre até aquela hora., o tivera por seu Pai, porém, 
dalí por diante, ele nao conheceria outros Pais, senao os 
Padres da -Companhia, que lhe traziam a salva~áo de sua al
ma, e a Iíberdade, que1 os Portugueses lhe tinham tirado. E to
mando su~s mulheres e alguma gente mais chegada, se fur
tou com ela aos Portugueses, e caminhando de dia e de noite, 
nunca parou até chegar, onde nós estávamos, que o recebe
mos com todos os afetos dalma, que sua lealdade merecía. E 
ele se abragou conosco, tao amorosamente, que nao sabíamos 
julgar se nos ligavam ma'is cbm os bra~os, com que nos aper
tava, se comas bem compostas palavras, com que nos agrade
cia nossa vinda, a qual ele chamava sua liberdade". 

"Vendo o Pai a prudente resolu~áo, que o filho tomara, 
e ~ntrado também das saudades do apartamento do mancebo, 
a quem _ama va mais que a · outros doze que tinha, se resolveu 
de o seguir, e, para o fazer, bu~cou a melhor ocasiáo, que o 
tempo lhe ofereceu; e fingindo que ia a sua fazenda, com que 
agasalhar seus hóspedes, deixando as casas assim como es
ta vam, por nao ser sentido, se veio saindo da aldeia com o 
maior silencio, que pode, e coma gente que tambem pode es-
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capar, para· se ajuntar connosco, sem ser sentidos dos por
tugueses. Mas nao lhes foi possível, porque lago se achou 
menos, e vindo de após ele, que como trazia muitas mulheres 
e crian~as, que nao podiam andar com tao ligeiro passo, foi . 
forga ser assalteado no caminho, urna jornada antes de che
gar a nós, onde lhe cativatam muita da gente que trazia, sem 
lhe,nós podermos acudir. Aquí, no tempo que os portugueses 
investiram, se embrenharam muitas mulheres pelo mato, que 
daí a tres días, vieram ter conosco, tao desfalecidas, porque 
nao tinham comido coisa alguma, neste tempo, que causa
riam compaixao as pedras insensíveis". 

"E. depois que tivemos junto nosso rebanho, come~amos 
a caminhar para a barra da L~guna, onde· tínhamos o navio, 
sempte com receio de que os Portugueses nos assaltassem. 
Mas como eles -se desenganaram que nós nao haviamos de 
largar as almas, que tanto nos tinham custado, sem primei
ro largar as, vidas, nao ousaram a o fazer e assim chegamos 
ao porto de Laguna"<09>. 

b) íNDIOS CONTRA BRANCOS 

Se o branco salteava os índios, nada mais natural, que 
éstes devolvessem o golpe; com uma particularidade, entre
tanto, inerente a sua peculiar idiosincrasia. 

O branco salteia o índio para escravizá-lo; o índio, po
rém, que nao sabe tirar utilidade económica dos escravos, 
trata de tirar de sua presa outros interesses de tipo car
nal: coabitagao com as brancas, devorar, ferir ou matar os 
prisioneiros. o repositório imenso de informa~óes que sao as 
Atas da ca.mara de Sao Paulo, ainda que praticamente ne
nhum historiador tenha sabido explorá-lo a fundo, nos for
nece a informagao com estas claras palavras: " ... quando 
de lá ve nos tais tamoios nao se ve co fundamento dos escra
vos, que podem levar, mas a busquar rnolheres báoquas, como 
eles tem allgüas, que tomaráo, do que tudo é no Rio de Ja
neiro, já sera sabedor ... "<40) 

(39) Leite: História da Companhia de Jesus no Brasil, (VI, 514·521). 
( 40) Actas da Camara de S. Paulo, (1, 43). 
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O Governador Duarte da Costa, em carta para El-Rei de 
Portugal, datada da Bahía aos 10 de Junho de 1555, informa
nos com todo detalhe, dos "salteos" realizados pelos índios, 
contra a cidade e seus arredores. Diz D. Duarte: "e foy assi 
que o domingo, que acima diguo, ao meo día, saltarao cinquo
enta indios no Engenho de Antonio Cardoso: dizendo que a 
terra era , sua, e que lhe despejassem o engenho, e com estas 
palavras, e outras mais soberbas vieram as maos, e pelejaram 
huum pedago, e dahi se vierom a aldea, que se chama da 
Porta Grande, qu~ está no caminho antre a cidade, e o enge
nho, e passando por ella, hum Manoel Correa, com tres es
crapvos, a saber. o que passava no engenho, o Gentio da a·l
deia saltou com elle, e o frecharom muito mal pelos ilhargas, 
e assi aos Escravos . .. "<41). 

As vezes, erravam a pontaria, e lá onde esperavam sal
tear brancos, salteavam, em seu lugar, a seus próprios com
patriotas. Tal foi o resultado do ataque langado contra a for
taleza da Bertioga, lá pelos anos de 1551, com a esperan~a 
de cativar bom número de brancos. Mas nao foram brancos 
e sim índios os ca ti vados: " ... darao tal salta estando des
cuidados, que levariam XXX índios, que estavao em resguar
do da terra, e hum homem branco, e os que ficaram ficararm 
muito mal feridos de frechadas, e tambem levaram a arte
lharla que puderam, e puserao foguo as casas de palha; só 
huma de telha avia, em que se salvarao os feridos de os nam 
lavarem ... " <42>. 

Um manuscrito anónimo, cujo autor parece ter sido um 
padre jesuita, e cuja data podemos fixar em 1584, nos pin
ta os tamoios como salteadores empedernidos. De tal maneira 
acossaram os portugueses, em 1562, que estes para livrart:m-se 
de seus "salteos" construiram duas torres, na barra da Ber
tioga, "mas contudo isto, serripre erao salteados dos tamoios, 
por diversas partes . .. "<4ª>. 

Seu atrevimento nao tinha limites. Em 1574, nos tempos 
do governo do Dr. Antonio <;alema "os tamoios de Cabo Frío 
vinhao a fazer saltos dentro do mesmo Río (de, Janeiro), polo 
qual se determinou de lhes dar guerra, e assim co favor da 
Capitanía de S. Vicente da qua! veio o Capitao Jerónimo Lei-

(41) Varnhagen: Op. cit. (I, 368). 
( 42) Leite: Cartas. . . (1, 246). 
(43) Revista do l.H.G.B. (VI, 410). 1845. 
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tao, com a maior parte dos portugueses e fndios christaos e 
gen ti os ... "< 44 >. 

E, finalmente, uma informa~ao muito importante, que as 
· histórias sempre silenciaram: Villegagnone era católico, e o 
que é muito mais esquisito "tambero trabalhava de resgatar 
os portugueses que o tamoios tomaviio em seus saltos, que da
viio em s. Vicente" <45>. 

Tamhém os escravos sabiam virar salteadores, contra 
seus próprios donos, sempre que a oportunidade indispensável 
de tempo e de lugar se apresentava. A informa~ao no-la 
oferece o cronista-soldado, Francisco de ·Andrade, (1540-1614) ~ 
na sua "Chrónica do Rei de Portugal, D. Joao III", escrita em 
1613, pouco mais ou menos. A ;vítima foi "Diogo Botelho que 
foi salteado dos seus escravos . . ·." com as trágicas consequen
cias, que de tal fato se podem imaginar <46> • 

. Em 1592, os paulistas receiam um ataque iminente 
dos índios. O Procurador do conselho, Alonso Peres, confirma 
o medo dos oficiais, pois, "... hos contrarios estao hüa 
jornada e meia daquí, e que podia suceder allgum sallto, 
donde por falta de Capitao nos vería muito man ... " <

47
> 

c) 1NDIOS CONTRA tN.DIOS 

O "salteo" nao é · inven~ao dos índios, mas aprendida 
a institui~ao dos brancas, os índios nao tiveran;i escrúpulos em 
~mpregá-la também contra seus patrícios e irmáos de ra~a. 

Guillém, em carta de 12 de margo de 1561, diz, falando 
dos aymorés que "um dia ~stán en un lugar, y otro dia en 
otro. . . andan contra todas las otras generaciones como sal-
teadores de caminos ... " < 48) · 

Isto quer dizer que, fazer "salteos", era ocupa\!ªº tao 
usual entre índios, como entre cristáos. 

( 44) lbid. id. (VI, 407). 
(45) lbid. id. (VI, 414). 
( 46) Andrade, F. de: Chrónica do muito alto e muyto poderoso Rey 

destes Reynos de Portugal, D. Joao III, deste nome... (Parte III, 19). 
Lisboa, 1613. 

(47) Atas, (1, 439). 
(48) Varnhagen: Op. Cit. (1, 391). 
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Em 1593, havia dissensao entre os munícipes da vila de 
Santos e Itanhaém contra os de Sáo Paulo. Alegavam aque
les, em suas cartas, que náo se devia fazer guerra contra o 
gentío, dando como razao, que ele nao lhes fazia opressáo. 

Para provar exatamente o contrário, chamaram os ca
maristas de Sao Paulo e "fizeráo vir perante si. . . a Belchior 
Carneiro, aqui morador, e asim a · Gragorio Ramalho, manse
bo solteiro, filho de Vitoria Ramalho ... e a Manoell, indio 
christáo de Sáo Miguen, irmáo de Fernáo de Sousa, e perante 
min escrivao reseberáo juramento dos santos Evangelhos, 
pera que elles declarasen, sob carguo do dito juramento, o que 
pasava aserqua do gentio do bongy, que os avía salteado e 
desbaratado na viagem, que traziao desta entrada, que Anto
nio de Macedo e de Doming-0s Luiz Grou, en cuja companhia 
elles todos vinhao para esta capitamia ... " <•9> 

Os resultados desse "salteo" tinham sido ótimos para os 
índios. Afora os mortos, conseguiram levar consigo "muita 
gente topináes da que elles traziao, em sua companhia e de 
seu servi~o .. " c5ol 

O Padre Luiz da Grá escreve do Espírito Santo ao Padre 
Diego Miráo, em Lisboa, aos 24 de abril de 1555, comu
nicando-lhe o início das Iutas, entre tamoios e cristaos. Nem 
bem ele tinha chegado, quando "se come~ou a guerra, porque 
ja dantes estavam esperando: porque dahi a sete ou oyto días 
fizeráo os Tamoios hum salto, em que . levaráo sete pessoas, 
ainda que nenhuma era algum dos brancos, senam hum mo~o 
mam.aluco ... "<51 > 

Em maio de 1556 é o Irmáo Antonio Blasquez, quem, es
crevendo desde a Babia, nos narra um "salteo", feíto pelos 
índios inimigos do Tuba.rao, contra urna aldeia deste. A opor
tunidade se apresentou, qua!ldo vários índios do Tubaráo 
faziam sal para o Governadoir, a menos de meia légua da ci
dade. Quando mais desprevenidos estavam, os índios ini
migos cairam sobre eles e "matará.o muitas mulheres da 
Aldea do Tubarao e outros ferirao e levara.o ... " <52> 

Mas foi táo grande o azar dos salteadores, que quando 
se iam recolhendo, com a presa, deram de maos e boca com o 

(49) Actas, (1, 476). 
(50) Ibid. id. 
(51) Lcite: Op. cit. (11, 224). 
(52) Ibid. (11, 263). 
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Tubarao e aí acabou toda sua boa sorte, porque de salteado
res viraram· salteados, e, de escravizadores, escravizados: "A 
vinda que este Principall (Tubarao) vinha, deu com os que 
aviao tomado os seus, e depois de muita peleja, tomou a 
alguns dos mesmos que aviáo dado o saJ,to, dos quais lhe 
coube hum ao quinhao da Aldea do Tubarao. Pediu elle licen
~a ao Governador pera matar aquele, pois era dos que haviam 
morto aos seus, pera consolar o nojo, que tinha dos que lhes 
aviam morto. Deu-lhe o Governador licen~a, pera o matarem 
fora da aldea. Fizerao-no assí, e mataran-no e comeran-no, 
porque lho achara.o a .cozer ... " <5ª> . 

Os carijós do Rio Grande do Sul eram auténtico real 
para os portugueses, pois neles encontravain sempre man
timentos de gra~a e tudo quanto precisavam. Tao amigos 
eram, que até escravos lhes tráziam. As presas eram os gua
janás,' cativados em ciladas que lhes armavam. "Em 
quanto os carijós puderam f azer entradas e dar assaltos aos 
guaianás, aos quais achavam descuidados ou a pescar, ou na 
comedia dos pinhoes trepados nas árvores, os quais faziam 
descer as frechadas ... " (54} 

B) - NA AFRICA 

Antes da institui~ao chegar ao Brasil, foi ela fartamente 
empregada pelos portugueses, espanhóis e mouros, na Africa. 
Será, pois, de grande utilidad e, f azer men~ao de su as gestas 
e das características da institui~ao no outro lado do Atlantico. 
Com a dif eren~a que, aqui, nosso estudo tratará de duas es
pécies diversas dessa institui~ao. 

Os "salteos" feitos por terra, na Africa, podiam ser rea
lizados de duas diferentes maneiras - a pé e a cavalo. 

Exemplos de ambas existem a esmo, em todas as cróni
cas portuguesas que se ref erem a vida diária vivida, nas 
pra~as africanas, ocupadas pelos lusitanos. Entre todas es
sas crónicas, escolheremos sC>mente urna, porém, das mais 
f amasas. Trata-se dos "Ana.is da Arzila", obra do cronista 
portugues Bernardo Rodrigues, que por sinal, além de cronista 
nas horas vagas, exerceu, durante quase vinte anos, a honrosa 

(53) Leite: Cartas ... (ll, 268). 
(54) Leite: História da Companhia de Jesus, no Brasil, (VI, 594-621 ). 

Carta do P. l. de Siqueira. 
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profissao de "salteador" e entradista na Africa, procurando 
nao desmerecer coma pena, as proezas que praticava com a 
espada. Resultado de suas extraordinárias qualidades, em 
ambos os misteres, sao os animadíssimos quadros que descre
veu onde com luxo extraordinário de detalhes, nos of erece 
uma visao muito exata do que eram esses "salteos", feitos pe
los cristáos contra os mouros, e dos mauros contra. os: cri:Staos, 
a partir de ou contra as pra~as portuguesas de Africa. 

Nessa obra, a instituic;ao do "salteo" aparece tantas 
vezes repetida, que nao será hipérbole afirmar que sao incon
táveis. 

Para poder aquilatar o valor imenso que tem, tanto a 
obra, como seu autor, bom será lembrar, que nao se trata de 
simples cronista, que narra de ouvido, mas, sim, de testemu
nha, ou mais ainda, de protagonista de tudo quanto escreve 
e relata. 

Os Anais de Arzila, mais do que crónica, sao um retrato 
vívido e palpitante da vida dos portugueses, nas prac;as afri
canas. 

Tanto a sua terminología, como a men~ao que faz das 
institui~oes bélicas vigentes, de seus objetivos, e do que por 
elas se entendia, ou o uso que delas se fazia, sao para nós de 
um valor inestimável. Ninguém melhor do que ele, que 
as praticava, podia considerar-se competente para quali
ficá-las. 

O priineiro exemplo, que dele vamos tomar, refere-se a 
um "salteo" feito pelos mouros contra as atalaias da prac;a 
de Arzila. 

Existiam, neste tempo, na vila, do is primos famosos, ·cha
mados os Araujas. Montados;nos seus cava.los, nao encontra
vam mouro que os alcanc;asse. Certo dia, porém, os dois 
foram montar guarda a atalaia Ruiva. O almocadém mouro 
de Alcazarem ao ve-los, e conhecendo-os pelos cavalos "de
terminou de os vir saltear a pé . .. " . 

" ... Fez decer oito homens e com duas espingardas, se 
vierao com as barrigas polo chao ... " · 

Os atalaias, entretanto, passeavam sossegados, de cima 
para baixo e de baixo para cima, sem imaginar, nem por 
acaso, a tormenta que se avizinhava pronta a descarregar-se 
sobre suas cabe~as. 
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De súbito, os mouros caem sobre eles, com a maior grita
ría possfvel, · disparando,. ao mesmo tempo, suas espingardas, 
para que os cavalos dos atalaias fugissem, e os Araujos ficas
sem a pé, sem defesa e sem meio para fugir. 

Ambos foram presos e os ca val os também, pois passado 
o primeiro ímpeto, pararam, sendo logo alcan<;ados pelos 
mouros(55>. 

A outro "salteo" de atalaias, nao menos espetacular, de
dica Bernardo Rodrigues todo um capítulo de sua obra; 
com o seguinte título: "Como Arnelix salteou quatro ata
laias, no outeiro de Fernáo da Silva, e matou üa e levou 
outra". 

"Nao passaráo muitos dias:- continua o autor - Amelix 
ordenou de saltear a pé as quatro atalaias do outeiro de Fer
náo da Silva" . . Descavalgou, como no "salteo" anterior, seus 
mouros, e arrastando-se por entre o milho, foi colocar-se bem 
nas ilhargas dos atalaias, esperando que, por qualquer mo
tivo, se separassem. 

Nao teve que esperar muito tempo. Instantes depois, 
duas delas, o Lamezinho' e Afonso Pinheiro decidirá.o ir beber 
água, na fonte próxima. 

Amelix, assim que viu o que esperava, remeteu as outras 
duas, e antes de que estas o percebessem, era já dono de 
lan<;as e cavalos. 

Ouvido o rebate, os dois sedentes, montados em pelo, 
sobre seus cavalos, como estavam, aguilhoarám-nos e nao 
pararam até a vila. 

Dos outros dois, um deles, J oáo Rodrigues Trombeta, 
lan~ou-se pelo outeiro abaixo; mas de nada lhe serviu. Cinco 
mouros o alcan~aram, obrigando-o a desf azer o caminho an
dado, só que agora de volta para cima. 

O outro atalaia, cujo nome era Joáo Telez, vendo-se entre 
os mouros sem lan~a, nem cavalo, levou de uma meia java
rina que na cinta tinha. Os mouros, que nao eram mais que 
tres, porque os cavalos se lhe náo fossem, nao quiseram fazer 
deten~a, e pondo-lhe as lan~as .nos peitos o passaram, e assim 
caído o deixaram exanime. 

(55) Rodrigues, B.: Anais de Arzila, (1, 279). Lisboa, 1915. 
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Os mouros levam, por tanto, urna só atalaia. O lucro do 
salteo era, pois, bem magro; mas si o lucro é magro para os 
mouros, a frase que Amelix vai nos dizer, quando se viu a 
salvo da persegui~ao dos crista.os que tinhao saido da vila em 
socorro dos atalaias, será de um valor inapreciável: "Amelix 
chamou por Roque, (outro atalaia), e lhe disse que chegas
se, que nao lhes tirariam e chegados lhe disse: que aquele 
homem que mataram, (o Joao Telez), era louco, que sem 
lan<;a, nem cavalo, quis pelejar, que ele niio levava proveito 
dos mortos . .. " <56 > 

Eis aí, declarado expressamente pelo mouro "salteador" a 
finalidade e objetivos da institui<;ao: prear e escravizar para 
lucrar, e nunca para matar, conquistar ou fazer guerra 
regular. 

Os "salteos" a cavalo sao muito numerosos. Narraremos 
sómente um, por tratar-se de Jorge Vaz de Magalhaes, que 
pelo feito des te "dia, f oi causa de o mandarem ao M aran hao 
(Brasil), por Capitao de üa caravela da armada de Aires da 
Cunha, onde está." 

O caso foi o seguinte: "uns amogávares saltearao a Jorge 
Vaz de Magalhaes. ~ste, um bom diado ano 1533, amanheceu 
com vontade de pescar, e sem falar com mais ninguém, mon
tou no seu cavalo, e se foi até o riacho de Alicasapo, disposto 
a variar seu menú, ainda que só Jósse por um dia. Carne, 
carne, todos os dias, era carne demais ! Bom variar alguma 
vez para peixe ! 

Precavido, como a todo bom salteador africano convinha, 
nao quis descer do cavalo; e assim montado, pesca va e pes
ca va. 

Mas olhando para os peixes, descuidou-se de ver o que 
tinha di~nte do .seu nariz. E o que tinha bem diante dos seus 
olhos, caneiro de por meio, era tao só, urna quadrilha de mau
ros sal te adores. · 

"Cavaleiro, - lhe disse o amocadém mouro - salí acá 
e nao pesqueis". 

"Arredaivos, - replicou ele, - venha o Capitáo". 

"Dai-vos - retrucou o mouro - que somos do Farrobo, 
que nao matamos a quem se nos da". 

(56) Ibid. (1, 423). 

- 35-· 



Mas nao era o portugues, homem que se rendesse, tendo 
uma lan~a na mao, e um cavalo entre as pernas. Saiu, sim; 
mas a tal velocidade, que ·pondo a langa no almocadém, t.rans
fixou. Colocaram-se todos nas suas ilhargas, e era tanto seu 
desejo de aprisioná-lo, que podendo, nao o mataram. Só 
quando já se lhes escapava, quiseram terminar com ele; mas 
era tarde demais. 

Escalavrado, e com tres langadas, mais outras muitas 
em seu cavalo, chegaram ambos a Arzila. 

Como premio de sua faganha, veio para o Maranhao. 

Agora perguntamos nós: será que esse Jorge Vaz, vai 
precisar de mestre no Brasil, para fazer "salteos" contra os 
índios, ele que tao perfeito m,estre se tinha mostrado, na 
Africa, contra os mouros? 

·Em outra ocasiao, o Capitao de Arzila quis "saltear" a vila 
moura de Qumete. "Tamarao dous mouros, um cavalo, urna 
egua e dezasseis bois d'arado, os quais mouros estavao por 
atalaias no facho, e Diogo da Silveira, indo de melhora a os 
saltear com vinte de cavalo, foi visto, e se deu rebate", con
seguindo os mouros tirar de suas maos os bois, mas intervin
·do o Capitao, foram tomados de novo e trazidos, junto com 
os mauros a Arzila <511. 

Ir buscar la e voltar tosquiados, como diz o ditado, era 
muito frequente nos "salteos". 

O mouro Zanaca, com mais catorze ou quinze compa·· 
nheiros "salteou" um atalaia e o tomou cativo. Compresa tao 
reduzida, voltava ufano para sua aldeia, passada já boa 
parte da noite. Por mais azarentos, que se considerassem, 
nunca imaginaria tao ruim encentro, como o que lhes espe
ra.va, e muito menos ainda, "de ser salteados" por Pero de 
Menezes que, com trinta a cavalo, os foi esperar, quando viu 
que o Zanaca levava o atalaia. 

Pero de Menezes deu nos dianteiros, e mortos alguns 
deles, foi libertado o atalaia e tomados cativos sete ou oito 
mouros. Mas como na guerra e no amor, tudo está permitido, 
Pero de Menezes foi tao ladino, que tendo que atravessar por 
um porto, guardado por mouros, em lugar de perguntar em 
portugues, o fez em árabe. O estratagema saiu tao perfeito 

{57) Rodrigues: Op. cit. (1, 86). 
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que nao só o deixaram passar, como também conseguiu pegar 
cativos, mais outros quatros mauros da guarda. 

Mais nao se podia pedir! <58>. 
Finalmente, e para nao ser mais prolixo, relataremos 

outro "salteo", dentre os numerosos que podem ser mencio
nados, dado por gente a cavalo. Para variar, referir-se-á a 
mulheres. 

As mulheres bonitas foram sempre mercadoria cotadís
sima, principalmente entre os mouros, atingindo, as vezes, 
pre<;os altíssimos quando sua beleza alcanc;;ava categoría 
f ora do comum. 

A moc;;a moura maís bonita que entrou em Arzila, foi 
Fátima, por cuja libertagao se vai oferecer a quantia fabulosa 
de quatrocentos cruzados em prata lavrada, prec;;o astronó
mico para a época; mas, nem por isso, seu dono quís soltá-la. 

A fortuna de preá-la coube ao nosso já tantas vezes 
referido Pero de Menezes, que, levando ainda menos gente, 
que no "salteo" anterior, conseguiu tal exito "pelo bom re
cado e grande acordo que sendo salteado teve". 

Aconteceu, que o nosso herói, acompanhado por dezessete 
a cavalo, entrando por "entre Menc;;ara e Fiquer, tomou tres 
mouros e tres mauras, entre as quaes fOi Fátima, a fermosa, e 
de mais fama, que em nos so tempo em Arzila entrou". 

Feita a presa, regressavam com ela. Chegados ao Xercao, 
lugar fresco, umbroso e com água, todos descavalgararn, me
nos Pero de li/Ienezes. "Estando eJe encima do seu cavalo, arri-
111ado a sua lan~a, f oi salteado de cinco en ta de cavalo" . 
"Salteo11 que quase virou desastre para os portugueses, nao 
fósse a presenc;;a de espirito, valor temerário e sangue fria de 
Pero de Menezes. Gra~as a .ele, nao só se defenderam, mas 
conseg~uiram afugentar os cihquenta mauros. É verdade, que 
os tres mauros se perderam, mas conseguiram, embora com 
muito trabalho, trazer unicamente as duas mouras, urna de
las Fátima, nas ancas dos. seus cavalos<ri9). 

Estes eram os "salteos" a cavalo. Em nada, a nao ser no 
cavalo, diferem dos seus congeneres a pé. Ambas as manei
ras de realizá-los, formam, entretanto, parte, dos "salteos" 
por terra, dos quais sao urna subdivisao. 

( 58) R odrigues : Op. cit. (1, 66) . 
(59) lbid. (1 , 68). 
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V 

"SALTEOS" FEITOS EM NAVES 

A segunda grande divisao de que nos dao conta os 
documentos é a de "Salteos feítos em Naves". 

Já mostramos em que consistiam tais "salteos", e quais 
as técnicas empregadas pelos salteadores para encher seus 
navíos de índios ou mouros escravizados. <60) Passaremos, 
agora, a referir outros documentos; que além de confirmar a 
existencia da instituigao, também revelam. o mecanismo da 
mesma. 

Os "salteos em naves" feitQs tanto por· mar, como pelos 
rios, foram os m.ais numerosos e importantes e também os 
de resultados mais pingues, dado O· enorme número de escra
vos que arrebanharam. 

Assinale-se que a · maior parte dos "salteos" realizados nó 
Brasil, assim como os levados a efeito desde as Canáriás, por 
iniciativa dos castelhanos, e mais os efetuados desde Andalu
zia contra os mouros, foram, todos, sem excec;ao, praticados em 
naves. No Brasil, o maior número dos "salteos" é de "brancos 
contra índios", sendo quase totalmente desconhecidas as duas 
outras modalidades, ou sejam, os "salteos de índios contra 
brancos" e os de "índios contra índios". A razáo do fato, resi
de no tipo de embarcac;ao usada pelos índios: as fracas e 
leves canoas. Se assim acontecía no Brasil, diferentemente 
se dava em outros centros de salteadores - como os já enu
merados - urna vez que os mouros possuiam barcos de alto 
bordo em igualdade de condigóes com os dos cristáos. 

-, Par~ que o leit-or conhe~a os "salteos" feítos do outro 
lado do Atlantico, por castelhanos e p.o:rt.ug.ueses, e-;- assim, 
nao perca de vista a origein ibérica da instituic;ao, daremos 
alguns exemplos, que lhe informem a respeito da mesma ao 
outro lado do Oceano. Para facilitar seu estudo, dividiremos 
a matéria em duas categorías. Ou seja, cuidaremos primeiro, 
dos "salteos" feitos pelos mauros contra os cristaos, e logo 
a seguir, dos "salteos" dos cristáos feítos contra os mauros. 
Para os demais itens, remetemos o leitor a nossa obra sobre 
a institui<;ao, que brevemente será publicada, e onde, em 
detalhe, todos eles serao abordados. 

( 60) Vide págs. anteriores. 

- 38-

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



A) CRISTAOS CONTitA MOUROS 

É-nos particularmente grato revelar agora, pela primeira 
vez, no Brasil, um outro teatro de opera~oes de cuja exis
tencia e rela~oes íntimas com este País nenhum historiador 
brasileiro cogitou, apesar de sua importancia relevante para 
a História do país. Trata-se das ilhas Canárias. 

A documenta~ao canarina é numerosa, rica e importante 
para o conhecimento do Brasil colonial. InstituiQé5es bélicas 
e políticas de todo genero e qualidade fo·ram trazidas do 
aludido arquipélago para o Brasil, em sequencia ininterrupta. 
Enumerar, ainda que sumariamente, os canarinos que vieram 
para o Brasil, na época colonial, principalmente antes e du
rante a unidade Ibérica e domínio espanhol, é totalmente 
desnecessário, urna vez que este assunto já foi abordado, entre 
outros, com a proficiencia que lhe era peculiar, pelo grande 
mestre Taunay. Entretanto, nenhum deles parece ter-se 
apercebido de um fato por demais evidente: o homem quando 
emigra, o faz com toda a sua bagagem moral, política e ins
titucional. 

Por te-lo esquecido, ninguém se preocupou em realizar 
pesquisas no riquíssimo acervo documental canarino, que 
professores espanhóis tao ilustres como Rumeu de Armas, 
Berra Raf ols e outros estáo desvendando para o Brasil. Para 
comprovar essas afirmac;oes, destacaremos alguns documentos 
dentre os numerosos existentes nos arquivos canarinos, nos 
quais se menciona a institui~ao tao em uso no Brasil e ora 
objeto de nossa aten~ao. 

O primeiro deles se refere a Don Hernando de Lugo, 
Governador das Canárias, que, a 27 de marc;o de 1510, con
tratava Toribio de Baños, por documento assinado na cidade 
de La Laguna - ber<;o do evangelizador do Brasil, o Vene
rável P. Anchieta - e o navío Trinidad, de propriédade 
dele "que agora está surto; en el puerto de Santa Cruz, 
que es en esta isla de Tenerife, para llevar el dicho vuestro 
navio a Bervería1 a saltear tierra de moros, por meses, con
viene a saber: mes entrado e mes salido, por precio de doze 
mil maravedís desta moneda, por el dicho vuestro navio, y 
por vos el dicho maestre y quatro marineros vuestros, y que 
yo, el dicho Don Hernando sea obligado a pagar un pilo
to ... " <61>. 

(61) Archivo de Protocolos Notariales de Tenerife. Hernando Guerra, 
(Registro 15, fol. 125). Apud Rumeu de Armas: España en el Africa 
Atlántica, (11, 197). 
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Os portugueses estabelecidos na Africa nao concordavam 
em que os canarinos "salteassem", com seus navios, nas costas 
africanas, e, mais papistas que o próprio papa, "ni comian 
las berzas ni las dejaban com.er a los castellanos". Porisso, 
nao lhes escapava das máos, qualquer navio canarino que 
poderiam prender. Tal fato provocou irada reclama~áo dos 
canarinos perante o Imperador castelhano Carlos V, na qual 
diziam "que los vecinos desa dicha isla e de las otras islas 
de la Grand Canaria, muchas vez es van a saltear y f azer 
guerra a los moros henemigos de nuestra Santa Fee Cathó
lica y a pescar en la costa de Bervería, e diz que yendo a 
fazer lo susodicho, estando nuestros súbditos en tierra, los 
portugueses les toman los navios, e los prenden e llevan al 
reino de Portugal, e fazen justicia dellos y los destierran a 
las islas perdidas, de que Nos somos deservidos, e los vezinos 
de las dichas islas reciben mucho daño ... " C

62>. 

Se no exemplo anterior mencionávamos o contrato de 
um navio, para saltear, assinalaremos agora, o contrato de 
"Iíngua", feito, para o mesmo fim, também na Laguna, aos 
8 de mar~o de 1549, por Francisco Solórzano del Hoyo a favor 
de Luis Perdomo, que por sinal era analfabeto. Declara, "que 
yo, el dicho Luiz Perdomo, me obligo de yr com vos, el dicho 
Francisco Solórzano del Hoyo, por lengua a Bervería, este 
presente viage, que vais de resgate, y de saltar en tierra de 
Berveria y de os servir de lengua con los dichos moros, para 
que con ellos hagays vuestro resgate, ansy arriba como abaxo 
e donde quiera que los oviéredes de hazer, bien e fiel e dili
gentemente ... " CG::i> . 

Em mat éria de "salteo", poré1u., os castelhanos levam a 
palma, e, porisso, poden1 ser considerados os grandes mestres 
de todos quantos se langaran1 a essa prática. Já de1nonstra
mos que a instituigao bélica do "salteo", se encontrava referida 
e legislada, nos códigos castelhanos, como o das Sete Parti
das do Rei D. Afonso X, o Sábio, de Castela, de 1250, e tam
bém, em diplomas legais anteriores e posteriores, tais como 
o Fuero Juzgo, o Espéculo e outros mais. Entretanto, nao nos 
remontaremos, em nosso estudo, a épocas tao longínquas, 
Muito mais próximo no tempo, possuímos um documento 
importantíssimo, escrito nos fins do século XV ou nos come-

( 62) lbid. ( JI, 254 ). 
( 63) Archivo de Protocolos Notari ales J e Tenerife, Luiz Mén<lcs. (Re

gistro 154, fols. J 34-36). Ibid. 
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<_;os do século XVI (1506?), e que parece ter sido composto 
por solicita~áo de ou para o grande Cardeal da Espanha, o 
asceta franciscano, Dom Francisco Jimenez de Cisneros, 
quando este preparava suas expedi~oes marítimas contra os 
mouros norteafricanos . 

., 
O título deste importantíssimo documento, ciosamente 

guardado, como precioso cimélio, pela Biblioteca da antiga 
Universidade de Alcalá de Henares, transferida e convertida 
hoje na Universidade Central de Madrid, é o de "Memoriales 
y nombres de Capi tanes para la guerra de allende". 

Seu autor é anónimo, e até agora nao foi identificado, 
o mesmo acontecendo com a data, que só conjeturalmente 
podemos fixar em setembro de 1505. 

A importancia deste manuscrito deriva do fato de ser 
totalmente dedicado a narra~ao de " las correr ias y saltos de 
nuestros levantiscos andaluzes, en el litoral africano, ignora
dos la ~ayor parte . . . por los historiadores . .. " <64>. 

A este propósito, comega o manuscrito fazendo urna de
claragao, que já apontamos, acerca da natureza bélica do 
"salteo" : "porque aquella guerra (o salteo), - diz textual
mente - no es de la calidad de la de acá ... " <65>. 

Os Capitáes, que coinandassem os "salteos", deveriam 
ser todos especializados e naturais de Andaluzia. A tal ponto 
chegavam tais exigencias que os Capitaes do exército regular, 
integrados na expedigao, precisariam ser "de tal condición, -
diz o ·documento - que ame y reciba los buenos consejos, 
que le darán Jos hombres de guerra. que han de ir co1n él, 
porque destos hay hartos en el Andalucia. por habe r acos
tumbrado, inuchos años. ha, saltado en la tierra de Africa, a.si 
en la Berveria del Poniente, (Atlantico), como en la, del Le
vante (Mediterraneo) ... " coo> . 

Do pessoal que vinha a constituir o grosso da expedigao 
t ambém se requeriam qualidades especiais, devendo igual
mente ser procedente de Andaluzia: . "Otrossi, que la gente, 
que ha de ir em esta armada, es necesario que sea de Xerez 

( 64) .1 imenez de la Espada, M .: La guerra del moro a fines del siglo 
XV. Boletín de la Real Academia de la H bloria, t-.1adrid, 1894, (p{tg. 172). 

(65) ! bid. id. (174). 
(66 ) I bid. ídem. (pág. 175). As palavras colocadas entre parcnlcsis 

::;[lo llOSSé~S. 
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... 

de la Fronte~a y del Puerto de Santa· Maria y de Caliz y 
de San Lucar e del ducado de Medina Cidonia y de Giblaltar 
y de Cartagena y de Lorca y de· la costa de la mar, porque 
en estos dichos logares, lo tienen por uso ir a Africa y saltear 
y correr la tierra y barraxar aduares y aldeas, y tomar navios 
de los moros en la mar . .. " <61>. 

Nem a costa do "Levante", nem a de "Poniente" tinha 
segredos para eles <68>. "Los adalides ( capitáes) de la co_sta 
de Poniente son tambien muchos y conozco algunos por 
nombre, como los sobredichos: conosco a Juan de Piñar y 
a Bartolomé Verdugo, y a Juan de Sevilla, estos viven en 
Xerez y en el Puerto; estos han salteado y saben todos los 
ardiles desde Alarache hasta la Mar Pequeña ... " <69> , 

A própria maneira de navegar apresentava caracterfsti
cas fora do comum, pois sendo a surpresa o principal distin
tivo do "salteo", os navíos deveriam navegar sempre "engol
fados en la mar, porque aquel es el propio navegar para tal 
guerra, por dos cosas: la una, porque no vean la flota. desde 
la tierra los moros y no se guarden; y lo otro, porque si to
paren con el armada de los moros, es lugar dispuesto donde 
la pueden tomar; y así desta manera ha de procurar el ca
pitán de hacer la guerra en Africa, como dicho es, que el 
armada de los moros no se ha ·de buscar, como se ha buscado 
hasta aquí, anclándose de Giblaltar a Málaga, y de Málaga 
a Cartagena, andando en añagac;as y en placeres y mariscan
do por las peñas de la costa, esperando que les viniesen a 
decir los guardas - en tal parte han salteado-; de manera 
que, cuando la flota lo sabía, que habían salteado, los moros 
estavan ya en Velez o en Orán ... " <70> 

Nestes "salteos", porém, os castelhanos e andaluzes nao 
estavam sózinhos. Acompanhavam-nos, também, seus vizi
nhos, os portugueses, que em nada desmereciam de seus 
irmaos. O "Memorial", que estamos co:qientando nó-lo asse-

( 67) lbid. id. 
(68) lbid. id. Entendía-se por "costa de Levante" o trecho da costa 

norteafricana que vai desde Bugía até · Tetuao e Ceuta, banhada toda ela pelo 
mar Mediterraneo. Por "costa de Poniente" entendia-se toda a costa atlantica., 
desde Larache até Mar Pequena. 

(69) lbid. id. (pág. 175). 
( 70) lbid. id. (pág. 177) . 
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gura nos seguintes termos: "En estas mismas islas (de Alhu
cemas), me hallé otra vez en compañia de portugueses, salta
mos en las mismas islas, y se mataron y tomaron ciento cin
cuenta moros ... " en > 

Eis aí, em detalhes, plenamente comprovada, a existen
cia da institui~ao e as principais características da modali
dade que estudamos. 

B) MOUROS CONTRA CRISTAOS 

Mouros e renegados "salteadores" nao eram menos viru
lentos em seus ataques, quer por água quer por terra. Nave 
crista, que se aventurasse mar adentro, ou povoado ou vila, 
construídos próximos a costa, constituiam presa quase certa, 
dos salteadores mouros, que nao desmereciam, em nada, de 
seus congeneres cristaos. Possuiam tanta pertinácia, que 
chegaram até levar pavos inteiros. A mais completa insegu
ran~a reinava numa e noutra margem do Mediterraneo. 

Dentre os muitos "salteos" feitos pelos mauros, contra 
os povos peninsulares, mencionaremos unicamente, o narra
do pelo "Memorial de la Guerra de allende", já citado, no 
seu último parágrafo: "Otrosí es cosa cierta, que si no se 
pone recabdo en Ogen (Ojén), un lugar que está cabe Mar
bella, vernán por él los moros de aliende, como han venido 
por otros; y yo me maravillo, como no ha venido, porque es 
cie·rto quel alguacil del dicho Ogén, y dejó y tiene, en el dicho 
Ogén su mujer e hijos y parientes, y está solicitando de venir 
por ellos y por el lugar". 

"Este San Juán pasado, cuando llevaron a Benahabiz los 
moros de aliende, se pasó este alguacil de Ogen con los moros, 
aunque algunos dicen que lo llevaron por fuerza. 'Mas la 
verdad bien se entiende". · ' 

"De otros lugares diría, que se han de ir, sino los guar
dan, mas creo que a Sus Altezas les es notorio; y este lugar 
dije, porque creí que no lo saben" <12 > ~ 

A propósito do "salteo" contra b mencionado Benahabiz 
cuja povoa~ao foi tomada completamente pelos mouros sal~ 
teadores, nos diz Jimenez de la Espada, que "la llevada de 

(71) lbid. id. (pág. 180). 
(72) Ibid. id. (pág. 181). 
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Benahabiz, cuya fecha no me ha sido posible a ver iguar, es, 
indudablemente, una de aquellas de que el Rey Don F·er
nando hacía argumento, contra el Rey de Portugal, para 
quedarse con el Pefión de Vélez, cuando el año de 1508, escri
bía a su negociador y tesorero de su hija. la Reina Doña 
María, Ochoa de Iságaga: "Yo nunca. tuve fin de tomar cosa 
de su conquista, salvo de trabajar de remediar y escusar el 
gran daño que desd~ Vélez, de contínuo hacían a los cristia
nos, y, señaladamente, en toda la costa del reino de Granada, 
que nunca hacían sino matar y llevar cristianos cautivos, y 
muchos lugares llevaron enteros, .de manera que a esta sola 
causa, en el tiempo que yo estuve au.sente, en estos reinos, 
estuvo en mucho peligro de perderse el reino de Granada". <73

> 

VI 

O "S.t\LTEO" NOS TRATADOS, LEIS. E 
REGIMENTOS 

A importancia da institui~ao béUca que nos ocupa é tao 
grande, que, nos próprios Tratados Internacionais, nas Leis 
e Regimentes emanados ou promulgado~ pelo poder real de 
ambas as córoas ibéricas, ela aparece nao só consignada mas 
inclusive regulada, legislada · e controlada. 

A) NOS TRATADOS INTERNACIONAIS 

Para nao alongarmos demasiadan1ente nosso . estudo, 
con1e~aremos pelo próprio Tratado de Tordcsillas, assinado, 
con10 todos sabem, pelos pleni,potenciários castelhanos e por
tuguéses, nessa cidade valhisoletana, no día 7 de junho de 
1494. Urna de suas cláusulas refere-se expressamente a ins
tituic;ao que pesquisamos, quando estipula que "del Cabo 
Bajador para abajo, fasta el dicho Rio del Oro, y dende 
abajo. . . puedan (os castelhanos) ir saltear a los moros 
de la costa del dicho mar, donde suelen y fasta aquí, han ido 
algunos navios de los súbditos de Sus Altezas a lo fazer; e 
que en todos los otros mares, que están desta parte del dicho 
Cabo Bajador para arriba, puedan ir y venir, e vayan e ven
gan, libre e segura e pacíficamente a pescar e a saltear en 

(73) Biblioteca de la Real Academia de la Historia: Correspondencia de 
Ochoa de Jságaga. Cf. tambérn GaJindo de V era: l\1emoria Histórica de las 
posesiones hispano-africanas. Apendice número 1. 
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tierra de moros, e fazer todos las cosas, que bien les estuviere, 
los súbditos e vassallos de los dichos señores Rey e Reina de 
Castilla, e de Aragón, etc. e asÍ' mismo los súbditos del Rey 
de Portugal, segund e como e de la manera, que hasta aquí 
lo fizieron los unos y los otros, sin embargo del vedamiento, 
que se dice que agora está puesto por ambas las dichas par
tes, en lo susodicho .. . ,. <74> 

Um mes antes do referido Tratado ser assinado, quando 
o Reí de Portugal recebeu a minuta do mesmo para exame, 
quis introduzir-lhe modificagoes, sobretudo, na parte refe
rente aos "salteos" dos castelhanos, acima transcrita. Os 
Reis Católicos, porém, nao concordam. E assim lhe respon
dem clara, polida, mas t erminantemente, por carta de 12 de 
maio do mesmo ano, com as seguintes palavras: "Cuanto a 
lo que dice, que sus Altezas manden que sus súbdi tos e natu
rales no vayan a salt ear a los mares del Cabo de ijujador, 
n in dende abajo, así como no han de ir a pescar por el tiempo 
contenido en la capitulación: se responde que ya sabe el 
Señor Rey de Portugal cómo, al t iempo que acá vinieron sus 
embajadores, se platicó mucho en est o, y los respetos porque 
se asentó en la capitulación lo del pescar y los inconvenientes 
porque se dejó de hacer esto que se pide, y por esto les 
parece, que está bien lo capitulado". cw> 

Anos depois, os Reís Católicos, em carta datada de Gra
nada aos 30 de junho de 1501, lembram a Dom Alonso de 
Lugo, seu Capitao e Governador, em terras de Berveria, o 
estipulado em Tordesillas, informando-o de que os castelha
nos "puedan ir a saltear a los moros de la costa de la dicha 
mar, por donde suelen e fasta aquí, han ido algunos navíos 
de nuestros súbditos a lo fazer, segund que, mas largam~nte 
se contiene, en el dicho asiento ... " <76> 

-
Outro Tratado Internacional, nao menos importante que 

o de Tordesillas, regula também, agora, porém de maneira 
definitiva o direito de os castelhanos "saltearem" em Berveria, 
partindo das ilhas Canárias. É o mundialmente conhecido 
Tratado de Sintra, urna de cujas cláusulas é dedicada total
ment~ a institui~ao, com as segl,lintes palavras: " ... desde 

(74) Arquivo Geral das fndias: Patronato Real, mac;o 170, n.0 5. 
(75) Arquivo Geral de Simancas, boje com paradeiro ignorado e apud 

Rumeu de Arn1as: Op. cit. (1, 205 e 11, 24) . 
(76) Arquivo da Torre do Tombo, (Gav. 18, mac;o 2, n.0 6) . Rumeu 

de Armas: Op. cit. (JI, 102). 
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el Cabo de Boyador por la mar y costa de Berveria, hasta la 
parte de Levante, los súbditos y naturales de los dichos reinos 
y señoríos de Castilla, León y de Granada, etc. y de los rey
nos- y señoríos de Portugal, etc., puedan yr y venir, y vayan 
y vengan, livre y segura y pacíficamente, a pescar y saltear· 
y contractar en tierra de moros por la dicha costa y surgir 
de la manera que fasta aquí lo podían y acostumbran fazer, 
pagando los sobredichos, en cada uno de los lugares y f orta
lezas y límites de ellas, que agora están fechas y se fizieren 
de aquí adelante, los derechos orde,nados que estuvieren pues
tos, en los tales lugares ... " <7n . 

Outros Tratados poderiam ser citados . . Entendemos, no 
entanto, serem suficientes os transcritos para provar como a 
institui~áo do "salteo" era táo importante e conhecida que 
os próprios Tratados Internacionais dela se ocupavam. 

B) O "SALTEO" NAS LEIS E "CEDULAS REALES" 

Se a institui~áo era objeto de tratados internacionais, 
náo há estranhar que a legislagáo interna de .ambas as corcas 
ibéricas regulem também a matéria. 

Dona Joana, Rainha de Espanha, decide atender ás sú
plicas do procurador e vizinho da ilha de Gra Canária, Bar
tolomé de Varea, que lhe pedira levantasse a garantía dada 
pelo Governador castelhano Lope de Sosa aos mouros da 
costa africana. Outorga-lhe, para isso, urna ~'Cédula Real", 
datada da cidade de Toro, na atual província de Zamora, 
aos 26 de fevereiro de 1505. 

Na referida garantía concedida aos mauros pelo Gover:.. 
nador, se arde.nava "que ninguno ose, ni pueda entrar a sal
tear ... a los moros, en el dicho término, de Berveria, desde 
el Cabo de Aguer, fasta el Cabo de Buxedor, que están no
venta leguas de costa, poco mas a m.enos ... " <18> 

O procurador alega "que sy ·se diese lugar, que desde la 
ysla de la Grand Canaria, entrasen a saltear, muchos moros · 
y moras se tornaran christianos, e la ysla se poblaría mucho, 
y las rentas serían acre~entadas e aún el rescate de la Mar 
Pequeña sería mas e mejor, dando seguro a los dichos moros, 

(77) Arquivo Geral de Simancas: Patronato Real, legajo 50, fol. 36. 
(78) Arquivo Geral de Simancas: Registro del Sello. · 
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que a la dicha Mar Pequeña, viniesen a contratar, dándoles 
cierto término e lfmite ... " (79 > 

Para decidir a questáo, a Rainha ordena ao Governador, 
que abra "ynformación sobre todo lo susodicho, e sy en se 
ha ver puesto la dicha carga como está puesta, los vesynos 
e moradores de la dicha ysla de Grand Canaria entren a 
saltear, se recre~en a mi servicio, e a mi súbditos e naturales, 
provecho ... " <80

> 

As perguntas do interrogatório, a que deveriam respon
der as testemunhas "sobre el saltear de la Bervería", eram, 
entre outras, as seguintes: 

"Yten, sy saben, etc. que ninguna, ni alguna persona osa 
nin puede entrar a saltear ni f azer guerra a los dichos moros, 
en el dicho término, por el defendimiento quel dicho Adelan
tado tyene ·puesto". 

"Yten, sy saben, etc. que por el dicho defendimiento. 
Nuestro Señor ha seydo deservido e asy mismo Su Alteza ha 
seydo deservida,, porque sy non se oviera defendido o se oviera 
dado logar, que desde esta ysla de la Grand Canaria, oviera 
entrado a saltear, muchos moros e moras se ovyeran tornado 
christianos e la dicha ysla se oviera poblado mucho, e las 
rentas reales, se ovieran acrescentado, e asy mismo el rescate 
de la Mar Pequeña avrya seydo e sería muy mejor tenyendo 
todavía su seguro, como le tiynem los dichos moros, que a 
la dicha Mar Pequeña vienem a contratar, dándoles cierto 
tiempo e límite ... " 

"Yten, sy saben, etc., que en dar logar, que desde· esta 
dicha ysla de la Grand Canaria, puedan entrar e entren a 
saltear a la dicha Bervería, según dicho es, se recre~ería e 
seguiría mucho servi~io a Su Altesa; e digan e declaren los 
testigos como e de que manera" <

81>. 

A testemunha Pedro de Ervás, vizinho da mesma ilha, 
declara: "que sabe todo lo contenido en la dicha pregunta, 
como en ella se contyene; ·preguntado como lo sabe dixo: que 
porque sy el dicho defendimiento non se oviera avido, se 
ovieran tomado muchos moros e moras, e muchos se ovieran 

(79) Arquivo Geral de Simancas: Registro del Sello. 
( 80) lbid. id. 
(81) lbid. Cámara de Castilla. Pueblos. Costa de Bervcría. Ap. Rumeu 

de Armas: Op. cit. (11, 136). 
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tornado christianos, de que Dyos Nuestro Señor fuera ser
vido, e las rentas de Su , Al tesa acre~entadas, e porque sabe, 
que dando límite e término a la dicha Mar Pequeña, se darya 
cabsa e ocasión, que a ella vyniesen e se hiziesen grandes 
rescates, muy mejor e mas cre~ido, que fasta agora se ha 
hecho; todo lo qual se harya e acrescentaríai dando Su Altesa 
logar para yr a salte·ar a la dicha Bervería". 

"A la quarta pregunta dixo: que la sabe como en ella se 
contyene, por lo que dicho tyene, e porque sy se die·se logar 
al dicho saltear, esta ys.la se poblaría mucho e avrya mucho 
trato en ella, segund que se hazya qua?ldO ·e al tiempo, que 
esta dicha ysla tenía logar de saltear · en la dicha Bervería 
libremente." <82> 

Fernando Bachicao, outra das testemurihas, tendo jurado 
na forma de costume respondeu: "A la ter~era pregunta 
dixo·: que sabe, que por el dicho defendimiento Dios Nuestro 
Señor, ha seydo deservido· e asy mismo la Reyna, nuestra 
señora; e esto lo sabe, porque sy se hovyera dado logar a 
saltear, como de antes se hazia, muchos moros e moras se 
ovyeran tornado christianos ... " 

"A la sétyma pregunta dixo: que sy Su Altesa diese logar 
que se pudiese saltear la Berveria, muchos pobres e per~onas 
miserables e que poco tyenem, que biven a abytan en estas . 
yslas. . . servyrian a Dios e a Su Al tesa, en la dicha con-
quista ... ". · 

Cristoval Ramirez, outra testemunha, declara alto e bom 
som, "que nom se saltea la dicha Berveria. como s·e sol.ía sal
tear" . . . "porque sy se oviera dado logar a saltear se ovyeran 
tornado muchos christianos. . . porque en los tiempos pasa
dos, cuando se salteava la dicha Bervería se pagaba el quinto 
a Su Altesa, e se avyan grandes provechos, e muchas perso
nas vyvían e se mantenían del dicho saltear ... " 

Interessantíssima é a declara~ao do licenciado Fernando 
de Aguayo, que, perguntado, informou "que sy se diese logar 
a que se saltease la dicha Bervería, sería m.ucho prov~cho de 
la tierra e del Rey e Dios sería servido e todos procurarían 
de armar navios e gastar su tiempo e f asiendas en la dicha 
guerra", com o que fica bem de manifesto o cara~e:t ~e em-
presa particular que atribuimos a instituigao. ·. 

( 82) !bid. id. 
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A renda obtida pelos "salteos" era fantástica: "El Go
ve~nador Pedro de Vera ove em um año del medio quinto 
mas de trescientos mili maravedís". Quantia enorme para a 
época e obtida só do meio quinto! 

Para provar, finalmente, a presenQa, nos "salteos", de 
elementos de todas as classes sociais, possuimos duas teste
munhas, urna das quais era o "corregidor" e a outra o "regi
dor", na referida ilha Gra Canária. 1:ste último se encarrega 
de revelar que "sy se ovieran salteado e dado logar a ello, se 
ovieran traído a esta ysla muchas presas de moros e muchos 
dellos se ovieran tornado christianos . . . porque de la dicha 
Bervería se trayan grandes presas a esta ysla e se pagava 
el quinto dellas a Su Altesa; e esto que lo sabe, porque lo 
vyó muchas vezes ... " <83 > 

Esta informaQao de caráter político foi apresentada por 
Bartolomé de Fontana aos Reis Católicos com urna carta que 
assinalava num de seus parágrafos: "por V. A. fué mandado 
al Governador de la Grand Canaria, que ovyese información 
para saber si sería mejor e mas servicio de V. A. que los 
vesinos de la Gran Canaria salteasen a los moros de Berbería, 
que no estuviesen en paz com ellos ... " Resultado dessa in
form~ao foi a "Licencia", expedida a 2 de novembro de 1505 
"por la qual doy licenQia e facultad a todos los vesinos e 
moradores de todas las islas de Canaria e a todos los otros 
mis vasallos, súbditos e naturales de qualquier estado o con
dición que sean para que de aqui adelante, en quanto mi 
merced e voluntad fuere, puedan saltear a los di'chos moros 
de allende, desde el Rio d'Oro arriba hazia la parte de MeQa, 
en todas las partes que quisieren, con tanto que desde el 
dicho Rio d'Oro abaxo fasta la parte de Guinea, non puedan 
saltear . .. " <84> 

C) O "SALTEO" NOS REGIMENTOS E ALVARAS 

Ao iniciar-se o Governo Geral do Brasil, em 1549, D. 
Joao III nomeou-lhe titular o ilustre fidalgo Tomé de Souza, 
conferindo-lhe, para tanto, um importante Regimento, da
tado de Almeirim aos 17 de dezembro de 1548. 

(83) Archivo de Simancas: Cámara de Castilla. Pueblos Costa de 
Berveria, apud Rumeu de Armas, op. cit. (11, 135-146) . 

( 84) Archivo de Simancas: Registro General del Sello. Libro Rojo de 
Gran Canaria. Las Palmas (fol. 101 - v 102). Armas: op. cit. (11, 134). 
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Um dos pontos capitais, nele abordados, é o da liberdade 
dos índios. · O assunto . vem tratado nos seguintes termos, 
que bem definem a instituic;ao escravizadora que nos ocupa: 
"Eu sou informado, - diz o Rei -, que nas ditas terras e 
povoac;oes ·do Brasil, ha algumas- pessoas que tem navíos e · 
caraveloes, e andam neles de urnas capitanías para outras e 
que, por todalas vías e maneiras que podem, salteiam e 
raubam os gentíos que estao de paz, e engcinosamente os 
metem, nos d'itos navíos, e ·os levam a vender a seus inimigos 
e a outras partes, e que por isso, os ditos gentios se ~levan
tam e fazem guerra aos christáos, e que esta foi. a principal 
causa dos danos que até agora sao f eitos; e porque cumpre 
muito, a servic;o de Deus e meu, prover nisto· de maneira que 
se evite, hei por bem que, daqui em diante, pessoa alguma, 
de qualquer qualidade e con~ic;ao que seja, nao va saltear 
nem fazer guerra aos gentíos, por terra, nem por mar em 
seus navios, neJil em outros alguns, sem vossa licenc;a, ou 
do Capitáo da Capitanía de cuja jurisdic;ao for, posta que os 
tais gentíos estejam alevantados e de guerra ... " <85> 

Do mesmo modo que. nos Regimentas, também, nas Leis, 
emanadas da coróa real portuguesa, aparece a institui~ao 
bélica do "salteo". · · 

Dentre elas, destaca-se sobremaneira, a de 20 de marc;o 
de 1570, promulgada pelo desventurado Rei Dom Sebastiao, 
declarando praticamente todos os indios forros: "Defendo. e 
mando - diz o Rei - que d'aquí em diante se nao use nas 
"ditas partes do Brasil, dos modos, que se até agora usou, em 
fazer captivos os ditas gentíos, nem se possam captivar por 
modo nem maneira algtima, salvo aquelles que forem toma
dos, em guerra justa, que os portugueses fizerem aos ditos 
gentios, com autoridade e licenc;a minha, ou do meu gover
nador das ditas partes, ou aquelles que costumam saltear os 
portuguezes, ou a outros gentíos para os comerem; assim 
como sao os que se chamiio Aymorés e outros semelhan
tes . .. " <86> 

Em 1572, resolveu a coróa dividir o Brasil em ·dois gover
nos: para govemador do Norte, foi escolhido Luís de Brito 
de Almeida; e para o governo do Sul, o desembargador An
tonio Salema. Estando ambos na cidade de Salvador, junta
mente com o ouvidor geral, Fernao da Silva e os Padres da 

(85) Leite: Cartas, etc. (1, 6) . 
(86) Varnhagem: Op. cit. _(I, 438). 
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Companhia de Jesus, chegaram todos ao acordo de 6 de ja
neiro de 1574, sobre a liberdade dos índios, regulando-se mais 
urna vez a institui~ao do "salteo". 

Um contemporaneo, como diz Varnhagen, resumiu o 
acordo, com a seguinte frase: " ... depois que os Padres viram 
a sem razam, que com elles (os índios) se usava, e o pouco 
servi~o de Deos que daquí se se seguia, proveram neste nego
cio e vedaram, como digo, muitos saltos que faziam os mes
mos portugueze-s por esta costa, os quaes carregavam muito 
suas consciencias, com cativarem muitos índios, contra 
direito, e moverem-lhes guerras injustas ... " <87> 

O Alvará de 5 de mar<;o de 1561, referente a Capitanía 
de Joáo de Barros, também alude a situ~ao criada pelos 
"salteos" proibindo-os terminantemente. Nele se fala dos 
esfor~os e gastos dispendidos pelo donatário para fazer víngar 
a civiliz~ao na aludida Capitanía. Mas tudo resultou inútil 
"por os jintios ·della (os potiguares) estarem escandalizados 
asy dos moradores das outras capitanías, como de pessoas 
des te reino, que váo a dita capitanía. f azer as saltos e roub<>s, 
cativando os jintios da terra e fazendo-lhe outros insultos, de 
maneira que querendo seus filhos tomaar um porto, na dita 
sua capitanía, pera se proverem do necesareo, por os ditos 
jintios estarem escandallizados, e de pouco tempo atras 
sallteados de jente portuguesa, lhe mataráo urna lingoa com 
outro homem, e ,lhe feryráo outros e trabalháo pellos mata
rem a todos por se vingarem dos malles e danos, que tinháo 
recebido de navios com que no di to porto, lhe tinham f eito 
salltos . .. " <88> 

· O Rei interveio no caso, expedindo o Alvará supramen
cionado a fim de proibir terminantemente toda rela~áo com 
os referidos índios: "Hey. por bem, que daqui em diante, 
pessoa allgüa de qualquel! callidade e condi~áo que seja 
nao vaa as ditas terras da capitanía do dito Joáo de_ Bar
ros, tratar, resguatar n,em salltear sob pena de quem o con
trairo fizer encorrer nas . penas conteudas nos fforaes das ca
pitanías da dita costa do Brasil ... '" <89> 

. Essa mesma proibi~áo já tinha sido feíta em 1550, sem 
que, porém, houvesse surtido qualquer resultado. 

(87) Porto Seguro, Op. cit. (I, 459, nota). 
(88) !bid. id. (I, 256-257). 
(89) Ibid. id. (I, 257). 
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Como se ve, a instituigao bélica do "salteo;', no Brasil, é 
tao conhecida e importante . que até Tratados Internacionais, 
tao conhecidos e de suma importancia, como o de Tordesilhas 
ou de Cintra, se preocupam com ele, e regulam o seu exercício, 
sendo motivo, muitas vezes, até de litígios entre as duas na
góes ibéricas: Portugal e Espanha. 

Em ambas as Nagóes, a legislagao interna referente .ao 
"salteo" é tao numerosa que nao existirá historiador brasi
leiro que nao se tenha defrontado com ela. E isto sem con
siderar os documentos. de carater particular, tais como 
cartas, relatórios e correspondencia· em geral, em que a insti
tuigao aparece frequentemente. Em que pese isto, nao houve 
quem a identificasse. 

Isso quer dizer, que vendo nao viram, e lendo nao enten
deram, o que tinham diante dos olhos. 

A vista de tal situagao, ninguém poderá dizer que exage
ramos, quando afirmamos serem imprescindíveis, nos currícu
los universitários, as duas cadeiras de Paleografía Diplomática 
e de Instituigóes Ibéricas. O desconhecimento delas pelos 
historiadores e a falta das mesmas nos currículos sao os res
ponsá veis exclusivos de semelhante descalabro científico. 

VII . 

OS JESUITAS E O "SALTEO" 

Como sempre ocorreu em toda a luta anti-escravagista, 
também o "salteo" - instituigao escravizadora por excelen
cia, tal como a "entrada" - contou com ·a indormida e ferre
nha oposigao dos jesuitas. 

Nessa luta titanica, os inacianos recorreram aos mais va
riados meios, mas nem sempre foram bem sucedidos. Chegam 
mesmo a declarar, alto e bom som, que urna das causas prin
cipais do descrédito da religiao, entre os indios, da dificuldade 
da conversao e da sua inimizade figadal para comos portu
gueses era a prática dos "salteos" pelos brancas e nao apenas 
a barbárie do próprio indígena... "esta gentilidad - diz o 
Padre Azpilcueta - aún está dura por los escándalos y saltos 
que los christianos hizferon en estas tierras . .. " c9o> 

(90) Leite: Cartas (1, 180). 
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.E lamentando o fato, acrescenta o Irmao Pero Correia: 
"La otra causa porque la Iglesia tiene perdido mucho el cré
dito, y va perdiendo con la gentilidade, porque quando vinie
ron nuestros Padres ·de Portugal, se SO!J.Ó por toda la costa, 
que ellos predicavam, y que no ubiese mas saltos, ni salte~ 
dores y que los salteados, y todos los mas, que por engaño 
estavan puestos en cautiverio que todos fuesen puestos en 
libertad, y que el Rei así lo mandava. Holgava mucho por 
toda la costa, la gentilidad y hazíanse buenos, y adonde veían 
un Padre u Hermano desta · Compañía querfanlo meter en 
el ánima, pues .venían a hazer obra tan santa, como dellos 
se sona va, y todo lo que les dezían., lo creían. Agora ya dizen 
que no quieren creer en ellos, porque vienen muchos a reco
ger-se a esta nuestra iglesia y colegio, diziendo que los socor
ramos, que los tienen ca.ptivos contra derecho, unos diziendo 
que fueron salteados, otros diziendo que fueron engañados, 
y nosotros no los podemos hazer buenos, porque la justicia 
desta tierra es remissa: tanto que ia acontesció acogerse 
indios horras a ·esta casa de los que fueron salteados y entrar 
los señores con espadas desenbainadas dentro en casa, y mal
tratar los Hermanos de palabras, y despues de dezir y hazer 
lo que quisieron, irse para sus casas, sin por eso hazerles 
ningún mal ... " <91 > 

· Narra o Pe. Nóbrega que, ao procurarem os índios cari
jós para doutriná-los, os Padres castelhanos, da ordem de Sao 
Francisco, Bernardo de Armenta e Alfonso de Lebrón, tao bem 
se _desincumbiram de sua missao, que até construiram "casas 
de recogimiento para mugeres como monjas, y otra de hombres, 
como de frayles. Y esto duró mucho tiempo, hasta que el 
demonio llevó allá una nao de salteadores y captivaron mu
chos dellos. Trabajamos por recoger los · salteados, y. algu
nos los tenemos ya p_ara los. llevar a su tierra, con los quales 
yrá un Padre de los nuestros ... " <92> 

Adémais, animados de grande zelo religioso, chegavam a 
negar a absolvi~ao aqueles cristaos que, tendo escravos "sal
teados" injustamente (e o "salteo"- s·em.pre era injusto por 
nao constituir guerra justa, estando, portanto, proibido 
no Brasil) nao quisessem libertá-los. Como nao podia deixar 
de ser,. essa atitude causava sérios dissabores . aos jesuitas: 
"Ayuntóse, tambien - diz o ~· Nóbrega - en esta Capitanía 

(91) lbid. (l. 436-7). 
(92) lbid. (I, 149). 

- 53 -



haver muchos indios for~ados, otros salteados, y porque noso .. 
tros los favor"escemos, y predicamos contra ellos (contra los 
salteadores), y algunos se livertaron (dos índios), y no los 
absolvimos (aos portugueses) si · no los livertan, - commota 
est universa gens - contra nosotros ... " <9s> 

Confirma-o, também, o P. Leonardo Nunes: " ... e:r;a atri
bulado de los que tambien aquí t enían los negros Carijós 
christianos captivos par los haver salteado sin los querer 
dexar, teniéndolos injustamente ... buscando yo muchos re
medios para hechar este mal fuera de la tierra, lo qual es 
bien malo de desapegar, porque lo tienen muy arraigado, en 
sus cora«_;ones, de los quales sale desordenada avaricia, y 
desseos insaciables de bienes temporales ... " <94> 

Nessa questáo do "salteo",: tudo eram problemas, che
gando os próprios parentes a se "saltearem" uns aos outros. 

Que fazer, em consciencia, em semelhantes -casos? 

Eis aí urna pergunta a qual nem o próprio P. Nóbrega 
sabia responder. Assim o declara com a ·maior simplicidade: 
"Eu cuydei, que com a vinda do Bispo ficassemos quietos com 
a determina«;áo dos escravos salteados e que vendem os pa
rentes e agora estamos em maior confusáo, e ainda esperamos 
a resposta do Doctor Navarro, _ durándo-nos as mesmas dú
vidas .. . " <95> 

Para lutar contra o "salteo" os jesuitas idearam vários 
expedientes. Um deles· foi negar a absolvi«;áo. Tratando-se, 
porém,, de um recurso de ordem moral, nao podia surtir efeito 
relativamente a degredados e criminosos empedernidos, 
numerosos entre os primeiros colonizadores. Porisso, houve 
necessidade de recorrer a meios mais drásticos e eficazes, tais 
como incautac;ao sumária de escravos e naves, a sua arribada 
ao destino, abrigando-os ou a libertar os índios ou a devol
ve-los ao lugar de origem. Mas como conseguí-lo? 

Medidas -desta envergadura só alcanc;ariam exito com o 
concurso do poder civil. ~ste foi solicitado a tomar provi
dencias, fazendo-o, porém, só em algumas ocasióes · devido a 
circunstancias todo especiais. 

( 93) lbid. (1, 453) . 
(94) l bid. (I, 210). 
(95) Ibid. (1, 370). 
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Eis urna: o P. Antonio Perez era confessor do Governador 
D. Duarte da Costa e aconteceu "que viniendo un cav~llero 
con dos vergantines y un vareo, en que traya mucha suma 
de esclavos salteados, para vender en esta ciudad, y, sabién
dose como venían salteados, la · cobdicia hazia que los com
prasen, a lo qual acudió el Padre, diziendo que qualquiera 
que comprase sclavo de aquellos, que no se havía de salvar. 
Y queriéndose los hombres del navío confesar con el Padre, 
les respondió que no lo haría, si el Gobernador no le diese 
una sédula, firmada de su mano en que se obligase a poner 
todos los yndios que trayan salteados, en sus tierras, y con 
todo esto andar muy manifiesto por la tierra, se sufría, siendo 
cosa que el Rey mucho defiende. Y . viendo el Padre que se 
vendían, hizo con el Gobernador que los mandase llevar a 
sus _tierras, lo qual él hizo con grande repugnancia, y según 
parece, forc;ado de la verguenc;a y escrúpulo que el Padre le 
puso por ser su confesor . . . " <96> 

Medida sem,elhante também pode levar avante o P. Nó
brega, servindo-se da sua condic;ao de confessor do Governa
dor Tomé de Souza. Mas esse expediente era, obviamente, 
aleatório. E só deu resultado positivo nestes dois e exclu
sivos casos, segundo nos consta. Deve-se isso ao fato de o 
poder civil temer os jesuitas; no entanto, cotrt eles nem sem
pre colaborava. 

Em relac;ao a "salteadores" de consciencia mais sensível, 
negar a absolvic;ao era um remédio, que, as vezes, dava o re
sultado esperado. Vários jesuitas assim o atestam: "Acer
ta-se também algumas vezes - di.z o P. Nóbrega - seremos 
causa de se forrarem os negros salteados, porque doutra ma
neira nao absolvemos, no que lhes nao falam os outros Pa
dres: ajunta-se tudo para lanc;arem mao de murmurar~m e 
principalmente os Carijós, que fizemos forrar por ser~m sal
teados, sendo christaos já n;:i sua terra, e os pussemos no 
Espíritu Sancto, casados os machos com as f émeas, em sua 
liberdade ... '' con . 

O P. Leonardo Nunes expressa-se em termos identicos: 
" ... en esta tierra entre otros males avía uno en los christia
nos muy arraygado y malo de arrancar por sus codicias 
y interesses, el qual era tener muchos indios injustamente 
captivos, porque los yvan a saltear a otras tierras, y con 

(96) !bid. ( II, 241-2) . 
(97) Ibid. (I, 404). 
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mañas y engaños los cativavan. Y trabajando yo mucho 
sobre esto para los quitar de las manos de los christianos, 
pues que sin pecado, no los podían tener, algunos por des
cargo de sus conciencias los dexaron libres, y me los entre
garon." 

"Y ordenó el P. Nóbrega, que yo los llevase a su tierra, 
y así me embarqué con ellos. . . <Ds> 

Para aumentar mais as dificuldades dos heróicos missio
nários, existiam os "clérigos desta tierra, que tienen mas 
officio de demonios, que de clérigos: porque allende de su 
mal exemplo y custumbres, quieren contrariar a la doctrina 
de Christo, y dizen publicamente a los hombres, que les es 
lícito estar en pecado con sus negras, pues son sus cativas, 
y que pueden tener los salteados, pues que ·son canes, y otras 
cosas .semejantes, por excusar sus pecados y abomina
ciones ... " <99 > 

Nao será necessário dizer, que, afora os casos citados e 
mais algum outro, eventualmente acorrido, "salteos" e "sal
teadores" continuaram impunes, pouco ou nada adiantando 
os sermoes dos abnegados jesuitas. Era malhar em ferro frio, 
como diz o dita.do. Ou, como mais literariamente se exprime 
Frei Vicente do Salvador, em sua História do Brasil: "Quebra
vam os pregadores. os púlpitos sobre isto, mas era como si 
pregassem no deserto". <

1ºº> 

VIII 

CONCLUSóES 

De tudo quanto acima relatamos, deduz-se claramente a 
existencia, no Brasil, de uma instituigao bélico-escravizadora 
que, apesar de mencionada inúmeras vezes nos documentos, 
permanecen, até hoje, totalmente ignorada pelos histo
riadores. 

Os nom.es com que essa institui~ao aparece mencionada 
nos documentos sao, entre outros, "salteo'', "sallto", "saltear", 
"salteando" e derivados destes. 

(98) lbid. (1, 202). 
(99) lbid. (1, 270) . 
( 100) Salvador, Fr. V. do : História do Brasil, (pág. 216). 
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Sua orígem, como a de outras instituic;óes bélicas e escra
vizadoras do Brasil, é inteiramente ibérica. Nasceu na 
Península Ibérica e foi ideada pelos Cl;'istaos para prear escra
vos mouros. Cedo, porém, muito cedo, veio a ser aprendida 
por estes, que a praticaram amplamente, servindo-se da 
mesma virulencia e visando os mesmos objetivos de seus 
antagonistas. Daí passou para o Norte da Africa, depois 
para a costa Atlantica, em seguida para as ilhas castelhanas 
e portuguesas do mar Tenebroso ou Oceano Atlantico e, afi
na!, f oi introduzida no Brasil pelos conquistadores e coloni
zadores luso-castelhanos. 

Provisóriamente, definimos o "salteo" como sendo urna 
institui~ao bélica, de cara ter particular que, sem f orma~ao 
tática determinada, caia de surpresa sobre suas vítimas, fós
sem estas mouros, indios ou cristaos, ou, atraindo-os enga
nosamente, os escravizava, preava e roubava. 

As modalidades que a institui<;ao apresenta sao várias. 
O "salteo" podía ser feíto tanto por terra como por mar ou 
rio; a pé, a cavalo ou em embarc~óes. Seus autores e suas 
vítimas, podiam ser por igual, tanto os brancos, como os 
índios. Tal acorría somente no caso brasileiro. 

· Suas finalidades ou objetivos eram sempre de carater 
económico: prear, escravizar pessoas, roubar gado ou bens 
que, leiloados, sempre produziam grandes lucros. Nunca 
objetivava a posse de territórios, a procura de minas ou a 
conquista da terra. Daí que o "salteo" nao pode ser clas
sificado como "guerra regular". 

Os métodos empregados. na sua realizac;ao eram tao sui 
generis que escapam a qualquer classifica~ao. Entretanto, a 
surpresa, o número escasso de componentes, a falta de for
mac;ao tática e a finalidade expressa de cativar índios, sao 
suas característioas predominantes, no Brasil. 

Do mesmo modo que a entrada e demais instituic;óes 
escravizadoras, o "salteo" também teve por inimigos, em pri
meiro lugar, os jesuitas, estrenuos defensores da liberdade 
dos índios, seguindo-se-lhes os Papas, Reis, Governadores, 
V~ce-Reis. Todas as autoridades inferiores, porém, eram 
coniventes, ao menos geralmente, com os próprios "saltea
dores", embora nos documentos de carater oficial - como as 
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Atas das Camaras, os respectivos Registros e demais papéis -
se nos afigurem, mas só na aparencia, inimigas da institui~ao. 

É esta, em grandes linhas, a institui~ao bélica do 
"salteo". 

Tratando unicamente de identificá-la e de provar sua 
existencia, nunca, porém, de esgotar o estudo de todos os 
seus aspetos, é óbvio que inúmeros documentos de todo tipo, 
inéditos na sua grande maioria, nao f oram sequer trazidos 
a baiia. Tóda essa preciosa documenta~ao será devidamente 
aproveitada na obra que sobre a institui~ao brevemente 
publicaremos. 

Antes de concluir, eremos de nosso dever responder a 
urna pergunta que surgirá, espontanea, na mente do leitor 
sério. Como é possfvel estarmos a inda em fase de deseo berta 
de irtstitui~oes bélicas tao importantes, depois de tantas His
tórias do Brasil, como as que existem e nas quais se abordam 
até os seus aspeto~ mais mínimos? 

Nao resta dúvida de que se trata de imperdoável lapso 
científico. A resposta, no entanto, é simples. O ensino e o 
estudo da História do Brasil se ressentem da falta de dois 
elementos imprescindíveis: a Paleografia e as In,stitui~óes 
Ibéricas. Sem o estudo aprofµndado dessas duas matérias, 
é impossível pesquisar, estudar e entender a História do Bra
sil e a História da América. Leva-nos a essa afirma~ao mais 
que o zelo de paleógrafo, a experiencia de muitos anos de 
magistério e pesquisas. 

Sem a leitura direta dos documentos (Paleografia), a 
História do Brasil continuará no mesmo pé em que a deixa
ram os Capistranos e os Taunays. Da mesma forma, 
enquanto as Instituigóes Ibéricas continuarem desconhecidas, 
será impossível falar com seriedade sobre a História do Brasil, 
pois aquelas sao a preparagao indispensável desta. 

Ora, o que ocorre, no Brasil, é exatamente o esqueci
mento destas duas importantes matérias. A conseqüencia 
é óbvia: nao há nem pode haver verdadeira História do Bra
sil. Eis porque, institui~oes do Brasil, tao importantes como a 
estudada no presente artigo, e outras que, a seu tempo, 
divulgaremos, permanecem no olvido, além dos múltiplos 
erros que se ensinam e constam em manuais e livros didáticos 
a respeito de fatos e institui«;oes brasileiras. 
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É lamentável que isto aconte~a e que documentos de 
suma importancia para a História do Brasil, nao só continuem 
desconhecidos, como acabem, inclusive, se perdendo por falta 
de paleógrafos especialistas, por falta de laboratórios, onde 
possam ser plastificados e, principalmente, por falta de inter
resse das autoridades universitárias, dos histriadores e dos 
prof essóres de História, que, nem fazer sua leitura sabem. 

A final, é o patrimonio histórico do Brasil, que está sendo 
amea~ado e acabará fatalmente destruído. 
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Adenda: 

AOS PROFESSORES E ALUNOS DE HISTóRIA 

Redigido o trabalho precedente faz várlos meses, foi ele entregue, 
naquela data, a Dlrec;áo da Revista "Convivlum" para sua publicac;ao. 
Acontece, porém, que no mes de outubro, p.p., as~istimos, na cidade de 
Curitiba, no Paraná, ao II Simpósio Nacional de Professóres Universi
tários de História e néle, várias foram as autoridades universitárias e 
numerosos os prof essóres e coleg~s, que nos pediram inf ormac;óes a 
respeito do que estaría acontecendo, com certos documentos históricos 
importantíssimos, por nós descobertos na cidade de Santos e que 
estaria1n ~e perdendo, em decorrencia de perseguic;áo politico-reilgiosa, 
que determinados elementos da Faculdade de Fllosofia da U. S. P. 
estarlam movendo contra nós. 

A todos informamos verbalmente da verdade; quase todos, porém, 
acharam, que nao eram suficientes as expllcac;óes verbals e alegaram 
que se impunha publicar tudo, para documentar a verdade dos fatos e, 
também, para que outros pudessem intervlr no caso, posto que os 
documentos interessavam, nao só a Faculdade de Filosofía da Univer
sidade de Sáo Paulo, como também a todas as demais do Bra~il e se 
naquela existiam elementos táo indesejáveis e anticientíficos, que náo 
se importassem com tais monumentos históricos, nestas, pelo. con
trário, eram multos os que desejavam envidar os esforc;os necessárlos 
para recuperá-los. 

Achamos inteiramente justa urna tal pretensáo e como é exata
mente isso o que desejamos conseguir, na luta. heróica, que em tódas 
as esferas vimos mantendo, durante meses a fio, eis-nos aqui, para, 
com todo prazer, procurar satisfazé-los. 

Aproveltando, pols, o ensejo, que nossa pesquisa precedente nos 
oferece e na qual ficaram meridianamente claros os resultados adver
sos e conseqüéncias desastrosas, que para a História do Brasil tem a 
ignorancia da Paleografia e das Instituic;óes Ibéricas, demonstrare
mos agora com nao menor evidencia, os efeitos catastróficos, que se 
produzem, quando a ignorancia precedente se somam o sectarismo e 
a intolerancia mais retrógrados de certos pseudo-historiadores, aos 
quais a História do Brasil responsabilizará pela perda de grande 
parte de seus mais preciados tesouros documentais. 

Se a ignorancia da Paleografia e das Instituic;óes Ibéricas fez com 
que, em pleno século XX, estejamos a descobrir instituic;óes bélicas 
brasileiras da máxima importancia. e das quais nao se tinha nem 
remota idéia, na História do Brasil; o sectarismo e a intolerancia, 
aliados a referida ignorancia, faráo agora, com que documentos his
tóricos preciossíssimos se percam para sempre. 

Antes de come~ar, entretanto, desejamos declarar alto e bom som, 
que náo nos move neste assunto, interesse algum de tipo pessoal e, 
sim, unicamente, objetivos de caráter científico, que reputamos do 
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mais alto interesse para a Ciencia e . para· a História do Brasil. É sob 
este prisma que tudo quanto passamos a expór deve ser encarado. 

Foi em 1958, quando, depois de um trabalho verdadeiramente 
insano, ti vemos a rara felicidade de conseguir, que nos f osse entregue 
um dos mais ricos arquivos do Brasil, contendo documentos históri
cos, que consideramos os mais antigos do país, correspondentes, na 
sua imensa maior parte, aos dais primeiros séculas da colonizac;áo 
brasileira. Constituem tal acervo cimélios de tao alto valor, como a 
Carta Patente de Martim Afonso de Sousa, de 1527, a doc·umentac;ao 
de Braz Cubas, dos Adorno, Regimentas, Alvarás, etc. etc. 

Contudo, a conservac;ao dos mesmos nao podia ser mais precária. 
Foi precisamente por nossa condic;áo de único paleógrafo especialista, 
existente no pais, que tais tesouros se nos confiavam, a fim de, como 
professor e .técnico utilizá-los 'na alta e patriótica missáo de ensinar a 
juventude universitária paulista sua leitura e utilizac;áo', depois de 
urna prévia e científica plastificac;áo e restaurac;ao. 

Montamos e quase completamente aparelhamos, para este fim, 
na Cidade Universitária de S. Paulo, o primeiro e único Laboratório de 
Paleografía da América do Sul, no qual recuperaríamos para a Ciencia 
e a História, ta1s· raridades, de acórdo com as mais modernas técnicas 
européias. 

Quase tres anos consumimos no trabalho preliminar de desin
fetá-los. Quando tudo estava pronto e íamos comec;ar sua plasti
ficac;áo, sua leitura paleográfica e seu aproveitamento, eis que su.r
gem em cena os comunistas, os inocentes úteis, os sectários e demais 
fauna, que lntegram os restos do que foi n1agnífico Departamento 
de História da Universidade de Sao Paulo, já que os Catedráticos 
com decencia o abandonaram, faz já tres anos, ante o cúmulo sem 
fim de falcatruas perpetradas pelas mesmas "excelentes pessoas" a 
que aqui fazemos referencia. Estas duas "excelentes pessoas" de
cidem terminar com tais documentos, afastando o único especia
lista, que podia, sabia e pretendía salvá-los, ensinando, ao mesmo 
tempo, aos alunos da Faculdade, as técnicas mais modernas até 
agora nunca ensinadas no Brasil. Autenticas trogloditas e retarda
tários, inimigos da cultura e da civiliza~ao brasileira, acharam, que 
era de melhor alvitre deixá-los perder, que le-los e restaurá-los, 
tarefa esta, que, como é lógico, nenhum deles sabe 1-fl.Zer. Seus 
retrogradas intentos (estáo prj.tlcamente cons11mando~se ! 

Como eles muito bem ~sabem, táis élOcumentos estáo se desinte
grando sozinhos e náo com fazer nada, senáo deixar que a decompo
sl~ao natural já avan~adíssima os acabe. 

O leitor desejará conhecer as éausas de táo sensível perda. Estas 
poderiam ser resumidas, em tres breves e simples palavras: igno
rincia, sectarismo e · intolerancia religiosa. O único técnico especia
lista, no Brasil, que sabia e podia salvá-los, le-los e plastlficá-los 
náo era nem impío, nem desonesto, nem imoral. Nestas condic;óes 
tol privado impunemente da liberdade de ·cátedra, e se jogou ade
mais como ferro velho, o t nstrumental caríssimo do primeiro e único 
Laboratório de Paleografía, da América do Sul, o qual permanece
techado, porque ninguém sabe trabalhar nele, nem utilizar as suas 
instala~óes. 

· As acusa~óes formuladas contra o referido especialista serlam 
cómicas, se suas conseqüencias científicas náo fossem trágicas para 
a História do Brasil. Elas, ao contrário do que pensam os autores 
desse atentado, constituem seu maior panegírico, pois, como na 
fábula do lobo e do cordeiro, ele foi acusado de "ensinar os alunos 
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a fazer teses .de dout.oramento", "de atender a toda hora aos alu
nos' e até "de trábalhar dez e doze horas por dia'', e Ot.ltros "crimes" 
semelhantes, recorrendo inclusive aos de caráter religioso. 

Nao constitui isso o maior panegirico de um Professor cons-
. ? c1ensoso .... · 

Fazendeiros de profissáo e prof essores nas horas vagas, aind~ 
que regiamente remunerados na mistifica<;ao denominada "tempo 
integral'', onde tanto vadio obtém os mais polpudos vencimentos, 
sem fazer nada, consideram, é natural, a conduta de tal especialista 
urna acusac;ao .tácita permanente, contra eles e seus Auxiliares ou 
Assistentes, que depois de mais de dez anos, náo foram ainda capazes 
de apresentar sua tese doutoral, no maís flagrante desrespeito ?. 
Lei e ao próprio Regimento da Faculdade (1). 

Alguém perguntará: e a Constituic;áo do Brasil~ que proibe os 
preconceitos de ra<;a, cór ou religiáo ... ? E os Estatutos da Univer
sidade de Sao Paulo, cujo artigo 146 dlz textualmente: "É assegu
rada a liberd.ade de cátedra, em t.1óda · sua plenitude" ... ? 

Bobagens .. . ! Essas liberdades e direitos sáo só para eles e 
para os de sua copfraria e apaniguados ... ! - "' Destruir documentos históricos é alguma coisa de inqualificável, 
no mundo científico moderno, que só vandalos, ignorantes e retar
datários podem fazer. Que isso, porém, .o perpetrem· professóres uni
versitários de História é algo de nojento e repugnante que nao 
tem qualificativo, no Dicionário, e o atestado mais. eloqüehte do 
despreparo, ignorancia e incompetencia de tais professóres; que 
mais do que lecionando em Faculdade, deveriam estar em qualquer 
outro mistér, que nao f osse ·precisamente o didático. Que isso, ~inda, 
tenha ocorrido na Universidade de Sáo Paulo, constitui a ·maior 
desónra, que a táo alto centro de el)sino se pode irrogar; é um 
punhado de lama lan<;ado ao rosto de tanto Professor ilustre, que 
por ela tem passado, ne la se tem formado ou nela · professam. :S:, 
finalmente, a demonstra9áo do mais olímpico desprezo pela forma9áo 
cientifica da juventude universitária brasileira. 

Inimigos da cultura e da civilizac;áo brasileira, eis o qualifica
tivo de que sao erectores os catedráticos de História Antiga e Medie
val, e História do Brasil da Universidade de Sáo Paulo, únicos e 
exclusivos responsáveis pela perda de tais documentos históricos. 
Nós os recuperamos, os desinfetamos, montamos um laboratório 
único no genero na América, para plastificá-los e faze-los eternos. 
Quando tudo aquilo estava feíto, e íamos come9ar esta segunda 
parte, gratuitamente e sem nenhum ónus para o Govérno, eis que 
o Diretor da Faculdade de Filosofia da U. S. P ~ pressionado por eles, 
denuncia-nos farisaicamente ao Patrimonio Histórico, como. : . pásme 
o leitor ! ladráo dos referidos documentos, e, ambos, a Delegacia' de 
Furtos, pois no Brasil "o petróleo era deles" ; .. (em baixo da terra), 
e os estrangeiros náo podíamos nem salvar o patrimonio histórico 
que eles miseravelmente deixavam perecer. 

(1) Efetivamente. O artigo 44 reza textualmente: "Os assistentes de qualquer 
cadeira da Faculdade de Filosofía, C. e L. que nao tiverem obtido dentro 
do prazo máximo de tres anos, a contar da data de sua nomea~ao, o 
Diploma de Doutor, perderiio automaticamente o cargo, para, o qual foram 
nomeados". · 
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Durante quatrocentos anos estiveram esses documentos, apodre
cendo, sem que, nem o Patrimonio Histórico, nem a Faculdade, se 
lembrassem deles. Agora, porém, depois que movemos céus e terra 
para conseguí-los; depois que· os deslnfetamos num trabalho esta
fante, que durou quase tres anos, quando já felizmente íamos co
me~ar sua restaura<;áo, eis que Eurípides Simóes de Paula, acolitado 
por Sérgio Buarque de Holanda e por um ilustre desconhecido repre
sentante do Patrimonio Histórico, se lembram deles, fazem seu tom
bamento, em bruto, como se fossem batatas, pois nem soletrar seu 
conteúdo sabem, e tratam de arrancá-los de nosso gabinente 
manu mllitari - , recorrendo inclusive a própria polícia. 

Será que eles pretendem fazer melhor restaura<;áo que a 
nossa ... ? 

Nad~ disso ! O que pretendem fazer é o mesmo crlme, que estáo 
perpetrando com a Cole~áo Lamego: deixá-la perecer a mingua, 
incapazes que sao de algo melhor. Porque Paleografia náo sabem, 
paleógrafos que os saibam ler náo tem, técnicas modernas de plasti
fica<;áo e restaura<;áo as desconhecem; que váo fazer com eles ... ? 

Essas inten<;óes cedo as descobrimos. Dois dias depois de nos 
terem convocado a Delegacia, entrávamos em juizo, prontificándo
nos a entregar os documentos, com urna condi<;áo, porém: os 
documentos náo poderiam ser devolvidos em saco como se fossem 
batatas, deveriam antes ser fichados e catalogados um por um, como 
reclama o seu alto valor. 

Já agora, porém, com essa condi<;áo, ninguém quer os documentos. 
porque nenhum deles é capaz nem de soletrar seu conteúdo! 

De almas mesquinhas e ignorantes é só isso que delas cabe es
perar, porque é só isso que elas sabem fazer! 

Paulo Duarte, na sua campanha de preserva<;áo dos "samba
quis" brasileiros, dizla, em certa ocasiáo, no -Estado de Sáo Paulo, 
tratando de magnificá-los, que. . . que pensar de quem pegasse na 
máo urna tocha e ateasse fogo no Arquivo Nacional. .. ? Pois, crlme 
semelhante cometla, segundo ele, - e tinha toda a .raz_áo, - aquele que 
destruia os tais "Sambaquis". 

Agora bem: que deveremos pensar de Eurípides Simóes de Paula 
e de Sérgio Buarque de Holanda, que condenaram a destrui~áo um 
Arquivo, de conteúdo semelhante ao do Arquivo Nacional? 

Para que se possa avaliar o apre~o, que no exterior se ,tem com 
os arquivos, será · bom transcrev,er o que o Diretor do Arquivo Oeral 
de Venezuela, copia nos seus cartóes, tomando-o de Theodore R. 
Schellemberg: "O nervo motor da na<;áo inteira está nos seus arqui
vos. Náo entende-lo assim, é nao ver a realidade existente. Catalo
gá-los, classificá-los e preservá-los de urna possível destruigáo, (nos 
diríamos plastificá-los), é uina empresa . patriótica, de largos hori
zontes e de árdua labor, que devemos realizar o mais cedo possível 
e que urge fazer !mediatamente ... ". 

Isto, para esses iconoclastas, evidentemente é desconhecido e 
assim, os documentos perecem e se desintegram por culpa exclQsiva 
deles e de seu sectarismo, quando a esta altura, já poderiam estar 
plastificados. 

Nem a crítica mais acerba, por tanto, nem a pública execra<;áo 
seráo nunca puni~áo suficiente, para o cri.me de - "lesa Patria" -
por eles cometido, náo contra, nós e sim contra o Brasil! 
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Qual poderá ser a explica~áo de urna tal monstruosidade ... ? 

ExpUcac;áo, na verdade, · tal fato náo tem, porém, se analisarmos 
a categoria científica de tais inimigos da Ciencia poderemos ime
diatamente comprovar, que tal atitude, em relac;áo aos do
cumentos, nada tem de estranho, é, aliás, até o natural neles. 
Veja-se, senáo, e só para citar um exemplo, a Hlstória da 
Civlllzac;áo Brasileira de Sérgio Buarque de Hollanda, ou a Revista 
de Histórla de Eurípides Slmóes de Paula. Elas, que deveriam ser 
reposltório da verdade, modelo de pesquisa e investigac;áo- moderna, 
qual corresponde a catedráticos da Universidade de Sáo Paulo, sao, 
ao contrário, repositório, sim, e armazém, também, mais de ~enti
ras, erros e lendas, sem a menor base documental, senáo váo expres
samente, contra o que os próprlos documentos ensinam. 

Capítulos tnteiros totalmente errados ou distorcidos na sua pers
pectiva histórica, falta de consulta aos documentos, interpretac;óes 
diplomáticas erróneas dos mesmos, desconhecimento absoluto das 
duas discipltnas imprescindiveis a todo. historiador, no Brasil ou na 
América, como sejam a Paleografia. e as Instituic;óes Ibéricas, eis o 
que o léitor nelas infelizmente depara. 

O capitulo mais fundamental da História do Brasil, qual seja 
o das "Bandeiras", por exemplo, náo é outra coisa, senáo um con
glomerado informe de erros os mais absurdos (2) . :tstes sao tantos 
que prolixo se faria enumerá-los todos. Nao o faremos, nem com 
eles nos deteremos. Limitar-nos-emos a dizer unicamente, que 
está totalmente errado tudo quanto se refere as finalidades das 
Bandeiras, ao seu caráter, ao lugar de procedencia, aos objetivos, 
etc. etc. Comec;a por intitular o capítulo com a frase "Origens 
do Bandelrismo", para depois de páginas e páginas, tal origem náo 
aparecer por parte alguma, o mesmo acontecendo com a própria 
definic;áo, no que também é totalmente omisso. Dos princípios peda
gógicos e científicos, tais como clareza, brevidade, concisáo, etc. etc., 
desses nem se fala, todos brilham pela sua ausencia. 

E conste, que todos estes erros nao foram achados por nós e slm 
por nossos alunos, nos debates públicos celebrados, na Universidade 
Católica de Campinas, entre várias Faculdades do estado de S. 
Paulo, por motivo da Semana de Estudos Históricos, que teve lugar 
durante os dias nove a treze de outubro, p.p. A obra de nossa auto
ria "Institui~óes Bélicas do Brasil", já no prelo, encarregar-se-á 
também de demonstrar documentalmente e da maneira mais apo
díctica, quanto os nossos a.lunos já perceberam. 

Ninguém pense, entretanto, que é só no Tomo I, Volume I, que 
aparecem todas essas maravilhas, passemos, por exemplo, ao Tomo 
II, Volume I, último publicado, e lá nos encontraremos também com 
capítulos como o que leva por título "As Origens do Exército Bra
sileiro" (páginas 265 e seguintes). 

Quando seu autor, Eurípides Simóes de Paula, o Ieu na Socledade 
de Estudos Históricos, na sessáo de 30-XI-1961, nossa desilusao foi 
imensa. 

Os erras e anacronismos eram tao gritantes, o desconhecimento 
das fontes tao completo, a ignorancia de institui~óes, fatos e pessoas 

(2) Veja-se o tomo 1, vol. l. (págs. 282 e segs.). 
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ibéricas tais como o "Regimento dos Capitáes Mores" do Rei D. Se
bastiáo, o Exéreito Portugues, os "Tercios" espanhois, Carlos V, ou 
o Gráo Capitáo etc., táo berrantes, que achamos fazer-lhe urna 
grande carldade, fornecendo-lhe, ainda que sumariamente, aquelas 
informaºóes mals conhecidas e de domínio público em qualquer es
cola portuguesa ou espanhola, a respeito das referidas instituigóes, 
fatos e pessoas, que, para ele, táo embaralhadas estavam. 

Náo só náo consultou documento algum, mas o que é pior, náo 
leu nem o que outros já tinham publicado. Nem a t áo conhecida 
Enciclopédia Espanhola Espasa se incomodou ao menos olhar; tives
se-a consultado e lá teria achado os conhecimentos históricos ele
mentares, que lhe teriam permitido fazer um papel menos ridículo. 

' o grave, porém, náo é só isso; o estarrecedor é que, por incrível, 
que parega, é ele, em carne e osso, o Professor de História da Civili
za~ao Ibérica e História Medieval da . Faculdade de Filosofia da Uni
versidade de Sáo Paulo. Que ensinará ou qual será o nível científico 
de suas aulas, se como todos sabemos ninguém dá o que náo tem . . . ! ? 
Tínhamos ou nao razáo ao afirmar, em linhas anteriores, que as dis
ciplinas de História da Civilizaºáo Ibérica e História Medieval estavam 
entregues as moscas .. . ? A Enciclopédia Espasa náo leu, mas também 
náo leu Hlstórias de Espanha táo conhecidas como a de Menéndez 
Pidal, Ballesteros Beretta ou Lafuente, nem qualquer outra, porque 
náo existe História de Espanha alguma, por desastrada que ela seja, 
incluidas as feitas pelos estrangeiros, franceses principalmente, que 
nao fale do Gráo Capitáo, dos "tercios", ou de Carlos V, com todo 
detalhe. 

Da Bibliografia especializada, -nem se fala! Obras táo conheci
das como a História do Exército Portugues de Magalháes Sepúlveda, 
ou a História Militar' do Brasil do Tenente Coronel Mírales, ou as 
Epanáphoras de varia História de D. Francisco Manuel de Mello, ou 
as obras do General do Exército Brasileiro, Francisco de Paula 
Cidade,, etc. etc., ele nem conhecia, nem sabia de sua existencia. 
Também, é caridosamente se as enumeramos e mencionamos, para 
que as pudesse procurar e consultar. Esperávamos que as apro
veitasse antes de imprimir tal capítulo, na táo desastrada História da 
Civiliza~áo Brasileira de Sérgio Buarque de Holanda. 

Infelizmente, nossos esforc;os resultaram todos baldados! O artigo 
em questáo "Origens do Exército Brasileiro", foi logo publicado, náo 
uma e sim duas vezes: urna, na i;eferida História da Civilizagáo Bra
sileira de Sérgio Buarque de Hollanda, que com tal diretor e tais 
colaboradores, está resultando uma autentica "Visáo do Paraíso", 
e uma outra, na Revista de História, número 49, págs. 57 e seguintes, 
o mesmo, que tao profusamente foi distribuido aos Professóres e 
alunos de História, no II Simpósio de Curitiba, e que tantos incauta
mente adquiriram, como se fosse o "tesouro das Gerais". 

Até houve Professóres ingenuos, que assinaram mogáo de louvor, 
"considerando o alto valor científico" da de cujus! 

Vejamos, porém, em que pode consistir este "alto valor científico". 
Depois de quanto lhe dissemos, na Sociedade de Estudos Históricos, 
qualquer um poderia imaginar, que Eurípides t eria aproveitado nossa 
colabora~áo, tao desinteressadamente prestada, naquela entidade 
cultural, para emendar as tremendas falhas, que seu trabalho apre
sentava. 
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Infelizmente, náo era assim ! Nele, nos deparamos com os 
mesmos erros, que já tinhamos observado, na Socledade de Estudos 
Históricos. Nestas condi~óes, só nos resta chamar a aten~áo dos lei
t-ores para eles, e transcrever e comentar algum trecho. da referida 
publlcac;ao, para. que o teitor possa comprovar por si mesmo a pro-
cedencia de nossas assertivas anteriores e a incompetencia absoluta 
e leviandade sem limites de quem tais publica~óes faz. 

Veja, pois, o leitor e Julgue por si mesmo, alguns dos crassísimos, 
erros que só, no brevíssimo espac;o de dez linhas, escolhldas ao azar, 
em tal publicac;áo se encontram. E conste, que náo pretendemos de 
maneira nenhuma, fazer uma crítica, nem somera siquer do mesmo, 
coisa totalmente impossível, numa simples nota como a presente. 
Tratamos unicamente de dar um exemplo do conteádo "científico", 
que tal capítulo, destinado ao ensino, apresenta. 

Diz assim logo no comec;o a dissertac;ao., eni· questáo: "No século 
XVII, comec;aram a aparecer as primeiras tropas organizadas de que 
temos notícla na nossa história. J>ortugal procura fortalecer a sua 
colonia· e aparecem os primeiros terc;os de brancos, índios e pretos. 
o ter~ era entáo a unidade tática por excelencia, vencedora que 
fora das hostes e mesnadas medievais na Península Ibérica. :msse 
terc;o, organizado pelo espanhol Gonc;alo d-e Córdova grangeou-lhe 
grande fama como Capitáo. O terc;o possuia 10 companhias de 100 
homens cada uma, comandadas por um capitáo. Dirigia o terc;o um· 
mestre de campo secundado por um· sargento-mor e um aj_u
dante ... " 

Maior colec;áo de despropósitos impossível encontrá-la em letras 
de forma! 

Como o leitor poderá observar, só nesse. escasso trecho de dez 
Unhas .. existem mais erros, que quase palavras. O prlmeiro erro está 
log_o na primeira frase, quando diz, que as primelras tropas organi
zadas do Brasil come<;aram no século XVII. 

Nada mais errado! A parte a contradi~áo que já existe, eom 
uma sua frase anterior de que "a primeira tropa regular, que teve 
o Brasil deve ter sido a que aqui chegou coro Tomé de Souza" e como 
este velo em 1549, está claro que "as primeiras tropas organizadas" 
do Brasil, náo "comec;aram a aparecer, no século XVII", a náo ser 
que considere o ano de 1549, como pertencente ao século XVII. 

Pois bem, a parte isso, se ele soubesse Paleografia e tivesse 
aproveitado a nossa obra "Laminas de Paleografia", que táo gentil
mente Ihe dedicamos, para aprender a ler os documentos, poderia 
saber que o primeiro Sargento-Mor do Brasil foi Antonio de Ma
galháes, nomeado em 19 de marºo de 1588;· e que o segundo do 
mesmo cargo, foi Pedro de Oliveira, nomeado no dia primelra de 
margo de 1591. Ambos, como se ve, dentro do século XVI e náo 
do XVII. 

Está visto, que nem os documentos, nema Paleografia sáo o forte 
do catedrático-historiador Eurípides S. de Paula. 

Mas sigamos adiante, que isso náo é nada em compara~áo eom 
o que vem agora, que é mesmo de estarrecer. Diz ele: que ''o 
ter~o. . . f ora o vencedor das hostes e mesnadas medie vais na Pe
nínsula Ibérica". 

Semelhante barbaridade náo tem qualificativo no dicionárlo! 
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Será possível que um Catedrático de História Medieval e pro
fessor de História da Civiliza~áo Ibérica da Universidade de Sao 
Paulo tenha coragem para botar em letras de forma inepcia seme
lhante? 

Será que cabe em alguma cabe~a medianamente ilustrada dizer, 
que as hostes e mesnadas medievais peninsulares estavam organi
zadas, em Ter~os? 

Nem sabe o que sáo "hostes", nem sabe o que sáo "mesnadas" 
e muito menos o que sáo "Ter~os''. E por náo saber, náo sabe nem 
o que ele mesmo escreve na linha seguinte, onde declara que "esse 
Ter~o fara organizado pelo espanhol Gon~alo de Córdova". 

Em que ficamos: ou o Ter~o era medieval ou foi fundado por 
Gon~alo de Córdova .. . ? Porque ou muito nos enganamos ou Gon
~alo de Córdova nasceu em 1453 e morreu em 1515 e por tanto mal 
pode organizar em "ter~os as hostes e mesnadas medievais". Ou 
será, que Eurípides anda táo fraco assim na cronología histórica, 
até o extremo de náo saber, que o referido ano de 1453 é precisa
mente o ano da caida de Constantinopla em poder dos turcos, ou 
seja o ano que marca, segundo os livros didáticos, o fim da Idade 
Média e come~o da Moderna e por tanto, toda a vida dele, Gon~alo, 
está dentro da Idade Moderna? 

Ante semelhantes desatinos, dá ganas evidentemente· de pedir 
as autoridades universitárias, que urna tal luminária seja aposen
tada a bem do ensino e da Ciencia. 

Acontece, porém, que nenhuma das duas coisas é verdade: pois, 
nem as "hostes e mesnadas medievais na Península Ibérica", nem 
em parte nenhuma estavam organizadas em ter~os, nem o fundador 
des tes f oi Gon~alo de Córdova, que por tal fato náo "granj eou fama" 
nenhuma, nem grande, nem pequena, pela simples razáo de náo ser 
ele o pai de urna tal criatura, que nascerá um quarto de século, 
depois do seu pretenso progenitor estar em baixo da terra. Porque 
o fundador dos "ter~os" Sr. Catedrático de História Medieval, nem 
f oi Gon~alo de Córdova, nem este fato te ve lugar na Idade Média, 
foi isso sim o Imperador Carlos V, e em 1534, ou seja, em plena 
Idade Moderna. 

E conste, que estas informaºóes náo sáo nem de alta, nem de 
baixa pesquisa, coisa que ele deveria fazer, sáo exclusivamente de 
Cultura Geral, que ele Catedrático de Medieval e Professor de His
tória da Civiliza~áo Ibérica da U. S. P. deveria possuir. 

Mas, sigamos adiante, porque os erros que vem a continua~áo 
náo desmerecem, em nada, dos que os precederam. 

Diz logo a seguir, que "o ter~o possuia 10 Companhias de 100 
homens cada urna, comandadas por um C~pitáo ... " 

Que monstruosidade ... ! Dez companhias de 100 homens cada 
urna, isto é, 1.000 homens comandados por um Ca pitao! Essa é de 
recruta mal incorporado! Se cada terºo contava com essas 10 
mentadas companhias e todas dez, isto é, a totalidade do ter~o, era 
comandado por um único e exclusivo Capitáo, que fariam, entáo, os 
outros Oficiais superiores, como o Mestre de Campo, o Ajudante, o 
Sargento Mor, etc. ete.? · 

O disparate é táo grande, que náo tem pés nem cabe~a! O 
engra~ado é, que ele mesmo se contradiz logo a seguir, quando 
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afirma: "dirigía o terc;o um Mestre de Campo, secundado por um 
Sargento-mor e um ajudante". · · 

Que diferenc;a existía entao entre Capitao, Me~tre de Campo, 
Ajudante e Sargento Mor, se todos quatro tinháo a mesma autori
dade? Ou é que as fi~an.;as de um Carlos V, de quem todos sabemos 
que esteve sempre na mais completa bancarrota, estaváo tao fol
gadas assim, que se podia permitir o luxo de· nomear quatro pessoas, 
para fazer o servic;o, que urna sozinha podía realizar? Isso está nos 
cheirando a Faculdade de Filosofía da Universidade de Sáo Paulo, 
no ano de 1956, durante a direºáo precisamente de Eurípides Simóes 
de Paula, em que para explicar a disciplina 'de Introdugáo aos Estu
dos Históricos; que Professor altamente competente lecionava, mas 
náo com critério marxista, nem ateu e sim científico e qual corres
pondía a Professor universitário, que se précia, foi, aos dois meses 
escasos de aulas, afastado dela, privándo-o ditatorialmente da liber
dade de cátedra. Para suplantá-lo foi trazido da Fran~a um outro 
totalmente ignaro na matéria, ficando assim dois professóres para 
explicar a mesma disciplina, que na realidade ficou sem ser expli
cada por nenhum deles e sim por u·m terceiro, que atuava de intér
prete. daquilo que o bom gaules falava, já que nenhum aluno con
seguía entender patavina de suas prele~óes. 

E os al unos ... ? "Ora os al unos" . . . "os alunos e a Didática, que 
se danem" ... ! Antes o sectarismo que· a Ciencia ... para ele! 

A pergunta muito sensata de um Professor, que o interpelava 
na Congrega~áo, a respeito de onde tiraría o dinheiro necessário 
para pagar os dois professóres, pois a Faculdade estava, ·como Carlos 
V, na mais completa bancarrota, Eurípides, sem imutar-se retrucou, 
que ele, Diretor, já tinha reservado dinheiro para ambos. Ou em 
outras palavras: a Faculdade pagaría em dobro a disciplina de 
Introdu~áo: urna, a conta da necessidade verdadeira, urna segunda, 
para satisfazer seu sectarismo. 

Carlos V, entretanto, nao era assim ! 
Renunciamos a continuar nosso comentário. Como amostra, 

achamos que serve o dito, para qualificá-lo, porque parece· lncrível, 
que em só dez linhas, se possam escrever tantas monstruosidades, 
que estao a exigir para seu autor a aposentadoria compulsória a bem 
do ensino. 

Tem, sem dúvida, carradas de razáo os alunos, quando fazem 
.greve, exigindo que tais antigualhas sejam retiradas da circulac;áo. 
A cátedra vitalícia para alguns é isso mesmo o que produz: em tanto 
que ele se pode permitir o luxo de ser ignorante, escudado na sua 
vitaliciedade, especinha aos demais e até da liberdade de cátedra os 
priva, como acabamos de ver. · 

Ninguém imagine, entretanto, que fomos propositadamente 
pegar urna publica~áo sabidamente errada, nao. É que todas estáo 
nas mesmas condigóes. Desde a primeira que publicou lá pelos idos 
de 1946, até esta que comentamos, todas tem o mesmo nível cientínco. 
Quem desejar convencer-se, só tein que pegar a Revue Africaine, 
na qual aparece, feíta por um Professor frances, a resenha de sua 
tese de doutoramento. Ela, para tal Professor, está cientificamente 
abaixo de toda crítlca. Se alguém quiser se estender mais um 
pouco, pode recorrer também, a sua atravancada e indigesta disser
tac;áo sobre o latifundio na Idade Antiga, pronunciada em Curitiba. 
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Se na primeira chegou a peregrina conclusáo de nao existirem 
rela~óes entre o Marrocos e a Ibéria, nesta, sua clarividencia genial 
nos deliciou com outra náo menos impressionante: a causa princi
pal do latifúndio, seria a falta de transportes. 

Náo é pois maldade nossa e sim ignorancia inveterada dele, que 
depois de vinte anos de Cátedra, nao aprendeu ainda a fazer nem 
urna simples pesquisa. 

O estranho é que nos, já chamamos caridosamente sua aten~ao, 
na Sociedade de Estudos Históricos, na esperan~a de que ele emen
dasse erras tao crasos e berrantes, quando tratasse de publicar sua 
diserta~áo. Mas todo inútil: aí estao eles, sem emendar, nem cor
rigir e o que é multo pior, publicados nao urna, senao duas vezes, 
numa Revista que é, ou deveria ser especializada e o que é mais 
grave, numa História Geral do Brasil, destinada ao grande público, 
e editada, em 1962. Publicar tais erros numa Revista é decepcionan
te; faze-Io, porém, numa "História Geral da Civilizaºªº Brasileira", 
é criminoso. 

Para inf eHcidade de Professóres e al unos assim é efetivamente. 
Muito vaidosamente ele mesmo no-lo anuncia, logo na primeira cha
mada, com as seguintes palavras: "O presente trabalho foi publi
cado em grande parte como um capítulo do livro HISTóRIA GERAL 
DA CIVILIZAQAO BRASILEIRA. II. O Brasil Monárquico, Tomo I, 
sob a direºªº de Sérgio Buarque de Holanda. Sao Paulo. Difusáo 
Européia do Livro. 1962". Assim é efetivamente: a páginas 265 e se
guintes, lá está ele. 

Que acha o leitor . . . ? Ternos ou nao ternos razao . .. ? 
Será que as barbaridades ~numeradas e outras inúmeras, que 

omitimos, em gra~a a brevidade, deixam de se-lo porque estejam 
publicadas, na "História da Civilizaºªº Brasileira" de Sérgio Buarque 
de Holanda? Náo seria mais exato dizer que elas ficam assim agra
vadas, ao publicar, no ano de 1962, erros crassos, que envergonhariam 
a nossos bisa vós? 

Os infelizes alunas e Professóres que tal História incautamente 
utilizem serao as vítimas de tao desaprensivos pseudo-historiadores, 
que os obrigaram a continuar estudando e ensinando, por mais outros 
cinquenta anos, despautérios e dislates. Tuda porque assim apraz a 
Eurípides S. de Paula e Sérgio B. de Holanda, que náo quiseram, 
nem souberam pesquisar, nem se deram ao trabalho de ler obras 
táo conhecidas e de domínio público, como a Enciclopédia Espanhola 
Espasa, as obras de Magalháes ;sepúlveda, Manuel de Mello, Tenente 
Coronel Mirales, General Paula Cidade, etc. etc. Porque parece de
veras incrível, que urna publicagáo, que deveria ser de alta pesquisa, 
nao cante nem com a mais simples referencia bibliográfica, nao 
tenha consultado um único_ documento, nem compulsado bibliogra
fia de tipo nenhum, nem boa, nem ruim. Apenas Gustavo Barroso 
é mencionado e isso da maneira mais geral e an ticientífica. Limita ... se 
a plagiá-lo da maneira mais indecorosa e o que é piar . . . detur
pando-o, quando trata de disfargar o plágio. 

Achamos, e eremos que o leitor também achará, que isto é o 
malor insulto, que a pesquisa e a Universidade moderna se pode 
fazer, porque é a nega~áo mais completa de ambas. 

Terao eles pensado no efeito, que causará, na Europa, concreta
mente na Península Ibérica, em Alemanha ou na Itália, onde tais 
conhecimentos sáo de dominio público até nas escalas primárias, 
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quando tal Revista seja lida ou tal História da Civilizac;áo Brasileira 
consultada, e comprovem o nível cultural e científico, que possuem 
certos catedráticos de História da Universidade de Sáo Paulo? 

Como acontece, que o capítulo fundamental do volume I já 
mencionado, o das "bandeiras e entradas", está também nas mesmas 
condic;óes, pois todo ele náo passa de um informe amontoado (le 
erros, resulta que a História da Civilizac;áo Brasileira do inatingível 
historiador, Sérgio Buarque de Hollanda, é, como já dizíamos, a. mais 
autentica e beatífica "Visáo do Paraíso", porém ... sem anjos! 

Se houvermos de resumir, em poucas palavras, o juizo crítico, 
que urna tal História merece, náo seríamos evidentemente, nada 
injustos e sim ao contrário, excessivamente benévolos, se dissermos, 
que ela está antiquada e · superada, antes de ser impressa. Nem 
pesquisas novas, nem interpretagóes diplomáticas corretas, nem lei
tura sequer de documentos, ainda que publicados e conhecidos, tais 
como as próprias Atas da Cámara de Sáo Paulo. Limita-se a copiar 
e as vezes da maneira mais servil, erros crassos já superados, que 
recebem assim carimbo novo e versád nova, para seguirem circulando, 
por mais um tempinho, em Histórias e Manuais, para tormento dos 
nossos filhos e alunos. 

Escolhidos os colaboradores, - -como nos dizia um dos mai.s 
ilustres historiadores do Brasil, presente em Curitiba, - de urna 
maneira totalmente arbitrária e sem critério, o nível científico dos 
capítulos náo pode ser mais desigual, dando por resultado, nao uma 
obra em colaborac;áo e sim urna verdadeira colcha de retalhos. 

Francamente, o leitor deverá convir conosco, que tudo isso de
monstra, além de leviandade suma, desprezo completo pela Ciencia, 
pela História e pelos estudantes e prof essóres, que para eles, deve
mos estar todos incluidos, dentro do grupo dos analfabetos, posto 
que pensam que vamos aceitar sem a menor discussáo, tudo quanto 
tais ''genios" tenham por bem impingir-nos, pois de outro modo, 
náo é possível acreditar, que tivessem -coragem para endosar-nos un1 
táo enorme número de crasíssimos erros. Infelizmente, o mal está 
feíto ... ! 

Com razáo dizia certo autor, que o ruim do sectário, náo é ser 
sectário e sim ser ignorante, e aí está a demonstra~áo palmária de 
tal verdade: é fácil, multo fácil, ser sectário, destruir documen
tos e publicar dispautérios, náo o é, porém, tanto, ser pesquisador 
competente e historiador digno de tal nome. 

:tstes sao, pois, caros colegas e alunos, os dois principais respon
sáveis pela. perda dos mais antigos documentos históricos do Brasil, 
e este também, o nível científico e cultural, que a tais "pró-homens" 
distingue. 

- 70 



\ , 

' , 

BIBLIOGRAFIA 

Princiuais manuscritos e obras consultadas. 
Alfonso X, o Sabio: Las Siete Partidas. (Los Códigos Españoles con

cordados y anotados). Madrid, 1847. 
Annaes do Museu Paulista: Documenta<;áo Espanhola do Arquivo Ge

neral de Indias, em Sevilla. (Separatas dos Tomos I, II, V, XIII, 
etc.) Sáo Paulo, 1922-1949. 

Andrade, F. de: Chronica do muyto alto e muyto poderoso Rey destes 
Reynos de Portugal, D. Joáo III, deste nome . . . Lisboa, 1613. 

Arquivo do Carmo. (Santos). 
Archivo General de Simancas (Valladolid): Cámara de Castilla: 

Pueblos Costa de Berbería. 
Registro General del Sello. 
Patronato Real. 

Archivo del Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife (Canarias): Reales 
Cédulas. 

Archivo de Protocolos Notariales de Tenerife: Hernando Guerra y 
Luis Méndez. Tenerife, (Canarias). 

Arquivo da Torre do Tombo: Carpo Chronológico. Lisboa. 
Archivo General de· Indias: Patronato Real. Sevilla. 
Actas da Cámara de Sao Paulo, 1562-1652. (Vols. I - IV). 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia: Correspondencia (ma

nuscrita) de Ochoa de Iságaga. Madrid. 
Galindo de Vera: Memoria Histórica de las posesiones hispano-afri

canas. Canarias. 
Jimenez de la Espada, M.: La guerra del moro a fines del siglo XV. 

Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1894. 
Leite, P. Serafim: Cartas dos primeiros Jesuitas do Brasil. (Vols. I e 

II). Sao Paulo, 1954. _ 
Leite, P. S.: História da Companhia de Jesus, no Brasil. Vols. 

I - XIII). 
Malheiro Dias, . c.: História da Coloniza<;áo Portuguesa do Brasil. 

(Vols. I - III). Pórto, 1924. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. (Vol. VI). 1845. 

Rio de Janeiro. · 
Rodrigues, B.: Anais de Arzila. Crónica inédita do século XVI. <Vols. 

I - II). Lisboa, 1915. 
Ruméu de Armas, A.: España en el Africa Atlántica. Tomos I-II). 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1954. 
Instituto de Estudios Africanos. 

Salvador, Fr. V. do: História do Brasil. 
Varnhagen, F. A. (Visconde de Porto Seguro): História Geral do 

Brasil. <Tomos I - II). ,Sao Paulo. 

- 71-

... 





tNDICE 

I - Questóes Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

11 - O SALTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

111 - Represálias contra os salteadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

IV - "Salteos" f eitos por terra: 

A) - No Brasil: 
.. 

a) Brancos contra tndios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

b) tndios contra Brancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

c) indios contra tndios 30 

B) - Na Africa: 

a) "Salteos" a pé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

b) "Salteos" a cavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

V - "Salteos" feitos em Naves: 

a) Crlstáos contra mouros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

b) Mouros contra cristáos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

VI - Os "salteos" nos Tratados, Leis e Regimentos: 

A) - Nos Tratados Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

B) - O ' ~salteo" nas Leis e "Cédulas Reales" . . . . . . . . . . 46 

C) - O "Salteo" nos Reglmentos e Alvarás . . . . . . . . . . . . 49 

VII - Os Jesuitas e o ''Salteo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

VIII - CONCLUSOES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Aos Professóres e alunos de História (Adenda): . . . . . . . . 60 
Bibllografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

73 

l 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org





Compoato e impresso nas 
ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIANAS 

Rua 'Dom Boaco, 4.U (Moóca) 
Fone: 33-5459 - SAO PAULO 



• 

• 

. . . 

• 

t 

lf 

, 



• 

.. . 

' . 

OBRAS DO MESMO AUTOR 

LAMINAS DE PALEOGRAFIA: (! Volumem). Colegáo de 
100 reprodugóes fotográficas dos mais importantes 
documehtos da História Universal, especialmente do 
Brasil, América, i;>ortugal, Espanha, etc., etc. em 
cores. Tamanho 33'5 x 24'5 cms. 

LAMINAS DE PALEOGRAFIA: (II Vol.). Transcrigáo, 
tradugáo e comentários histórico-paleográfico-diplo
máticos dos documentos contidos no Volume l. -Prin1eira e única obra existente no mundo, em 
portugués. 500 páginas de 23'5 x 16'5 cms. --

...- ,. . 
, -. 1{ISTóRIA E LENDA NA POESIA HERÓICA ESPANHOLA. 

O poema ae Mio Cid (El Cid). Opúsculo premiado 
pela UniversiC;i,ade de Valladolid (Espanha). 

NO PRELO 

INSTITUCIONES BELICAS DEL BRASIL. 111. - Las 
"BANDEIRAS": Um capítulo adulterado de la IIis
tória del Brasil. 

Pesquisas em continuagáo a Tese de Douto-
ramentó defendida na Universidade de Madrid 
(Espanha), premiada com a máxima calificagao de 
"Sobresaliente, cum laude" e galardoada com o "PR~
MIO EXTRAORDINÁRIO DEL DOCTORADO". 

--o O o--

Pedidos ao Autor: Rua Veiga Filho, 105 - SAO PAULO 


	000
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	999

