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1. Introdução
As historiografias canadense e brasileira divergem sobre as
primeiras alianças interculturais entre nativos e adventícios no Novo
Mundo. Também não há consenso entre historiadores se elas
atenderam aos interesses de ambos os grupos. Em uma perspectiva de
história cultural de longa duração (Hartog, 2004. p.13) pode-se afirmar
que elas tiveram desdobramentos inusitados muito mais importantes do
que os interesses imediatos das partes aliadas. Se os adventícios não
entendiam completamente os interesses dos nativos, estes tão pouco
compreendiam os motivos dos europeus em selar alianças que,
geralmente, se realizavam conforme os usos e costumes locais.
Considerando o estado beligerante da costa brasileira, as
alianças entre adventícios com certos grupos nativos implicavam em acirramento ou
emergência de conflitos com as tribos inimigas dos seus aliados. Da mesma forma,
as alianças entre os grupos indígenas e os Maïr (franceses) implicavam na inimizade
dos Peros (portugueses). Na América do Norte, a rivalidade entre certas nações
ameríndias também foi explorada pelos franceses e britânicos. Por sua vez, os
ameríndios se valeram das rivalidades intra-européias no Novo Mundo.
Apesar das implicações de uma aliança e seus efeitos inusitados, elas
permitiram a presença dos europeus entre os nativos, principalmente das tribos
costeiras e ribeirinhas, a construção de feitorias e fortificações, vilas e aldeias,
sobretudo no litoral ou às margens de rios, e o trato comercial, inicialmente em sua
forma de escambo. Assim que as alianças interculturais foram imprescindíveis para a
expansão territorial do projeto colonial na Nova Lusitânia e na Nova França. Se nas
primeiras décadas do século XVI, as Coroas francesa, espanhola e portuguesa não
reconheceram essas alianças, elas passaram a fazer parte do projeto de colonização
desde 1548 quando o rei português Dom João III incorporou ao seu regimento do
governo geral o ato de fazer alianças com as tribos amigas e de promover sua
catequese. Em 1603, a aliança franco-ameríndia, em que foi protagonista Samuel de
Champlain, denota igualmente que a Coroa francesa estava cônscia dessa forma de
relação com os indígenas da Nova França. Resta saber como a gestão territorial das
colônias francesas e portuguesas no Novo Mundo dependeu das alianças
interculturais.
2. Objeto de estudo e justificativa
Como já demonstrou Camil Girard (2005), um estudo das alianças interculturais permite (re)descobrir o potencial dos grupos etno-culturais para a gestão
territorial e para o desenvolvimento regional. Com base na experiência canadense,
Girard aponta que, atualmente, trata-se de um desafio para muitos atores locais,
autóctones ou não. Para a região de Mashteuiatsh, um importante trabalho com
parcerias no campo do turismo já foi realizado. (Désy, Girard, Lemieux, Nepton,
2004). Já em outras regiões como Sete-Ilhas e Schefferville, urgem ações locais e de
parcerias em que a gestão territorial e o desenvolvimento regional tenham como
atores as populações locais de origem autóctone, francesa e inglesa.
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Os
estudos
interculturais
consistem
numa
crítica
ao
eurocentrismo predominante na história das Américas. Assim como a
literatura pós-colonial, a historiografia americana tem criticado o
“colonialismo cultural” desde a década de setenta. Em geral, os
historiadores latino-americanos, notadamente os brasileiros, têm
adotado uma posição crítica ao eurocentrismo, principalmente de viés
historicista e positivista. Mas nas décadas de 60 a 80, o predomínio do
pensamento estruturalista, notadamente marxista, nas ciências sociais e
humanas na América Latina inibiu os estudos culturais. No caso
marxista, a história colonial das Américas foi escrita a partir de uma
relação de poder em que a lógica da economia mercantilista prevalecia.
Somente no final do século XX passaram a predominar os
estudos culturais nas ciências sociais e humanas no Brasil e no Canadá.
A partir de então, há um renouveau dos estudos sobre hibridismo e mestiçagem. O
luso-tropicalismo de Gilberto Freyre tem sido revisitado pelos historiadores e
sociólogos brasileiros, mas as posições são divergentes. Cabe assinalar, no entanto,
que uma nova escrita da história busca dar maior ênfase às relações interculturais
dentro de um quadro novo próprio ao pensamento mestiço (Gruzinski, 1999). A
título de exemplo, em uma jornada de estudos sobre a identidade mestiça na
Universidade Laval (Québec), realizada no dia 7 de outubro de 2005, a literatura
pós-colonial e a história cultural emolduraram o quadro de discussão entre dezenas
de pesquisadores canadenses.
À luz dos estudos culturais, as alianças entre nativos e adventícios que eram
seladas segundo os costumes e usos locais (através de matrimônio, petunagem,
beberragem e/ou festins) devem ser reinterpretadas. Afinal, foram elas que
permitiram uma real interação entre os sujeitos históricos, garantindo a convivência
entre grupos ou entre indivíduos e grupos de diferentes culturas. Foram essas
alianças que também engendraram novas relações de poder no Novo Mundo. Por
isso, transformações sociais ocorreram e muitas de forma inusitada a partir de uma
aliança selada.
O estudo comparativo proposto visa entender a importância das alianças para
a colonização da Nova França e da Nova Lusitânia a partir de um estudo comparativo
de história cultural de longa duração. Nesse sentido, esse trabalho se justifica pelo
seu ineditismo e pela lacuna que ainda há nas historiografias brasileira e canadense
sobre as alianças interculturais do período colonial.
Esta pesquisa permitirá uma revisão das histórias nacionais (Canadá e Brasil)
e regionais (Québec e Brasil setentrional e meridional) que vem ao encontro das
revindicações dos povos autóctones já expressas em relatórios como o da
Commission royale sur les Peuples autochtones du Canada (1997) ou em
manifestações como na ocasião das comemorações dos 500 anos de descobrimento
do Brasil. Uma pesquisa historiográfica sobre as alianças permite apontar para
antecedentes da realidade contemporânea e trazer subsídios para o debate sobre
temas atuais como a gouvernance dos grupos autóctones, gestão territorial das
áreas indígenas e desenvolvimento regional (Kurtness, 1997 ; Martinez, 1999).
O presente projeto se insere na vaga dos estudos culturais que se legitima no
meio acadêmico, mas que também é cada vez mais reconhecida por instituições
internacionais, como a UNESCO, que defendem a diversidade cultural. Esse estudo
se justifica pela necessidade de tomar consciência das implicações ideológicas de
uma história “europeizante”.
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3. Objetivos
O presente estudo visa comprovar a importância das alianças
interculturais para a colonização da Nova França e da Nova Lusitânia a
partir da idéia de uma “matriz franco-ameríndia” de alianças interculturais.
A experiência francesa na costa brasileira desde o início do século XVI foi
mais tarde “importada” para o Canadá onde novas alianças foram seladas
entre franceses e ameríndios.
Um dos objetivos dessa pesquisa comparativa consiste em indicar
como as alianças interculturais das primeiras décadas do século XVI
formam um continuum na história das alianças franco-ameríndias que tornaram
possíveis a fundação da França Antártica nos meados do século XVI, assim como da
Nova França e da França Equinocial no início do século XVII.
Outro objetivo desse trabalho é mostrar que as alianças luso-ameríndias
tiveram duas outras matrizes históricas, ou seja, a luso-africana e a luso-oriental.
Cabe ainda mostrar como os portugueses também contraem alianças com os
indígenas segundo a matriz franco-ameríndia. Essas alianças, todavia, não são
reconhecidas pela Coroa portuguesa até 1548.
Uma das finalidades de um estudo comparativo é a elaboração de uma
cronologia das alianças franco- e luso-ameríndias a partir das experiências
interculturais das primeiras décadas do século XVI até o século XVII quanto, então, a
“biopolítica” dos Estados modernos (Foucault, 1982) adota novas estratégias para a
gestão territorial e para o controle econômico e político das populações ultramarinas.
4. Revisão da literatura
Para entender as alianças numa história cultural de longa duração cabem uma
contextualização e um enquadramento semântico do termo aliança. Tanto em
francês quanto em português, a palavra aliança aparece no século XV à época dos
descobrimentos. Se na tradição judaico-cristã, a aliança remete ao pacto religioso
entre Deus e os homens, esse termo logo adquire novos sentidos (comercial, político
e diplomático) durante o mercantilismo dos tempos modernos.
Segundo o cronista da corte portuguesa, Zurara, o Infante Dom Henrique já
teria autorizado alianças com reinos africanos. Em 1500, Dom Manuel1 investe Pedro
Alvarez Cabral2 a uma missão diplomática cuja intenção é uma aliança com o
samorim de Calicute, pois Vasco da Gama3 havia malogrado no intento.

1

D. Manuel reinou em Portugal de 1495 a 1521. Durante seu reinado foi consolidada a base do Império
português na América, África e Ásia, tornando o pequeno reino ibérico uma potência marítima.
2
Pedro Álvares Cabral foi capitão-mor da segunda armada portuguesa à Índia. Com treze navios e cerca
de 1200 homens, a maior frota até então organizada em Portugal. Em 1500, deixou Lisboa com a missão
de fundar uma feitoria na Índia e estabelecer aliança com o samorim de Calicute. Da frota cabralina
participaram navegadores experientes, como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho.
3
Vasco da Gama desempenhou várias missões à época de D. João II e de D. Manuel. Em 1497, comandou
a expedição marítima que alcançou à Índia. Na Índia, Vasco da Gama entregou ao samorim uma carta
régia oferecendo aliança e trato comercial. Em 1502, Vasco da Gama retornou à Índia para tentar
novamente uma aliança com o samorim de Calicute. Após firmar aliança com os reinos de Cochim e
Cananor, retornou a Portugal em 1504. Em 1524, Vasco da Gama retornou pela última vez ao Oriente.
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Mas a situação ultramarina é desditosa à época de D. João III.
Segundo Pedro Calmon, ''atazanado pela desvalorização das especiarias,
pelos infortúnios da Índia, pelos gastos do Estado e incessante aumento
de sua responsabilidade de além-mar, no trágico e longínquo Oriente'', o
rei português busca uma alternativa para colonizar o Brasil. O sistema de
capitanias hereditárias adotado pela Coroa portuguesa era anacrônico em relação à
própria realidade portuguesa de então. Apesar das Ordenações Manuelinas, a Coroa
adota uma legislação ultrapassada para a colonização da ''quarta parte nova''. Nesse
regime das capitanias, o capitão-mor (ou governador) tinha seus poderes expressos
em duas cartas: a de doação e a foral. Mas ambas as cartas não tratam de alianças.
Tratam do direito de conceder couto ou homizio, mas não alianças. Essas cartas
acusam o caráter patrimonial do Estado português de então, pois aos donatários
eram concedido o usufruto de suas terras, o domínio útil, ficando o Estado na
condição de proprietário das terras. Trata-se do estatuto real de enfiteuse sobre os
domínios da Coroa.
Para Capistrano de Abreu, em Capítulos de História Colonial, ''os donatários
seriam de juro e herdade senhores de suas terras, teriam jurisdição civil e criminal,
com alçada até cem mil réis da primeira, com alçada no crime até por morte natural
para escravos, índios, peões e homens livres, para pessoas de mor qualidade até dez
anos de degredo ou cem cruzados de pena; na heresia (se o herege fosse entregue
pelo eclesiástico), traição, sodomia, a alçada iria até morte natural, qualquer que
fosse a qualidade do réu (dando-se-lhe apelação ou agravo somente se a pena não
fosse capital)''.
No Dicionário de História de Portugal, de Joel Serrão, a carta foral é um
diploma concedido pelo rei, ou por um senhorio laico ou eclesiástico, à determinada
terra, contendo normas que disciplinam as relações dos povoadores e destes com a
entidade outorgante. Constitui a espécie mais significativa das chamadas cartas de
privilégio. Em francês, é a chamada lettre patente.
Se não há estudo monográfico sobre as alianças do período colonial, há um
consenso na historiografia brasileira de que elas foram fundamentais para a
colonização da América portuguesa. Capistrano de Abreu, Pedro Calmon e Sérgio
Buarque de Holanda apontam para a intermediação crucial de Caramuru, Lucena e
João Ramalho para as alianças luso-ameríndias na Bahia, em Pernambuco e em São
Vicente. Porém, a historiografia brasileira não atentou para o interculturalismo
dessas alianças. Presa a uma leitura dos grandes tratados intereuropeus como o de
Tordesilhas (1494), a historiografia pouca atenção deu à influência dessas alianças
entre nativos e adventícios no futuro das colônias no Novo Mundo como também no
jogo de forças entre as nações européias em disputa para ampliar seus domínios.
Um estudo comparativo entre as alianças interculturais no Novo Mundo,
especialmente no caso da Nova França e da Nova Lusitânia podem suprir uma lacuna
na historiografia americana sobre as implicações das alianças entre adventícios e
nativos na partilha e uso dos territórios.
Ainda sobre as relações interculturais no período colonial, Florestan Fernandes
(2000, p.72-86) argumenta que a difusão dos elementos culturais dos europeus, de
início, não afetava o equilíbrio da organização tribal dos nativos. Para o sociólogo, o
emprego de utensílios obtidos através do escambo ou do “don e contra-don” não
significava a aceitação das técnicas européias pelos indígenas. Assim que os
europeus não tinham um controle completo sobre a forma de impor às instituições
tribais os seus padrões de atitudes culturais.
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Como já foi mencionada, a presença de europeus (franceses, portugueses,
alemães, espanhóis) entre os indígenas implicava em “adoção” desses indivíduos
pelos grupos nativos. Da presença permanente ou esporádica de europeus entre os
indígenas resultou uma miscigenação. O antropólogo Darcy Ribeiro (1995) considera
a miscigenação como elemento fundador da identidade brasileira e aponta para o
casamento de europeus com nativas, segundo a tradição indígena, a gênese de uma
nova identidade híbrida. Esses europeus radicados em terra brasileira e sua prole
tiveram um papel importante para as experiências coloniais portuguesa e francesa
no Brasil do século XVI.
As alianças interculturais exigem, contudo, um mínimo denominador comum
entre as partes. Os “línguas” (truchements em francês) foram quem garantiu o
entendimento entre os aliados. Cabe notar que eles, em geral, já eram mestiços se
não biologicamente ao menos culturalmente. Assim que nossa hipótese é que essas
alianças assumem ao longo do tempo um contorno híbrido no Brasil. Já na Nova
França, as primeiras alianças interculturais se fizeram conforme os “usos e
costumes” locais (Girard 2005). No entanto, os franceses já tinham selado alianças
em terras brasileiras. Daí a pertinência de averiguar a influência dessa experiência
anterior nas alianças franco-ameríndias no Canadá.
Benedito Calixto João Ramalho apontando o caminho de Piratininga
para Martim Afonso de Souza,Palácio de São Joaquim (RJ) s/data.

4.1. Sobre as alianças luso-ameríndias no Brasil
A carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento que trata
do encontro entre portugueses e os nativos da terra recém-descoberta
pela frota cabralina. Nela, tem-se uma série de informações que mostram
como os portugueses se relacionaram com os nativos a partir de suas
experiências na costa africana. Em 1511, o volume da carga da nau
Bretoa, do armador Fernão de Noronha4 permite inferir que havia um
forte trato entre portugueses e nativos. Porém, os franceses e os
espanhóis visitavam com freqüência o litoral brasileiro e a Coroa
portuguesa tentava com seus parcos recursos rechaçar seus vizinhos
europeus. Nessas primeiras décadas da presença portuguesa no Brasil,
Cristóvão Jacques se destacou em singrar pelo litoral a serviço da Coroa
portuguesa e com o fito de sustar as atividades francesas. Em 1521,
fundou a feitoria de Itamaracá e seguiu até o rio da Prata. Na década de
20 travou inúmeros combates com os franceses.

4

O cristão-novo Fernão de Noronha obteve uma concessão da Coroa portuguesa para exploração de paubrasil. Associado a Bartolomeu Marchioni, Benedito Morelli e Francisco Martins, participou da armação da
nau Bretoa, que a 22 de julho de 1511 retornou a Portugal com uma carga de 5 mil toras de pau-brasil,
além de animais exóticos e quarenta escravos, mulheres em sua maioria. Segundo Joaquim Veríssimo
Serrão (1965, p.24), a frota tinha como capitão Cristovão Pires.
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Se a rivalidade entre franceses e portugueses era grande, o
navegador português Pero Lopes descreveu em seu diário de bordo a
hospitalidade dos nativos. Para o historiador Joaquim Serrão (1965,
p.41), os indígenas da região [Rio de Janeiro] não eram naquela época
inimigos dos portugueses. Os nativos teriam sido influenciados pelos
“corsários da França que os conquistaram em condições mais
vantajosas de compra de pau-brasil, e incultiram-lhes a revolta contra
os portugueses." Nota-se uma desconsideração, por parte do historiador português,
a respeito dos interesses indígenas em selar alianças com franceses e/ou
portugueses.
Entre 1531 e 1540 muitas notícias sobre o comércio francês no Brasil
abalaram as relações entre Portugal e França. Apesar de um acordo de amizade e
aliança, assinado entre as duas cortes, em Lyon a 14 de julho de 1536, os navios
franceses continuaram a fazer o trato em pleno Atlântico.5 Nesse sentido, D. João
III6 buscou uma alternativa para efetivar a colonização da América portuguesa.
Na carta régia que atribui plenos direitos ao governador Martim Afonso de
Souza, todos os habitantes no Brasil ficaram submetidos ao seu poder. Percebe-se
que a Coroa portuguesa não reconhece as alianças seladas por portugueses e
mestiços com os ameríndios. A ameaça francesa e a resistência indígena ao projeto
de colonização portuguesa nos anos 30 e 40 de Quinhentos acabam levando a Coroa
portuguesa a reconhecer e recomendar as alianças com os nativos, como fica
expresso no regimento de 1548, através do qual Tomé de Sousa é nomeado
governado-geral do Brasil.
Segundo o regimento de 1548, cabia ao governador geral: fundar vilas e
povoações; conceder sesmarias para a instalação de engenhos de açúcar ou
qualquer outra atividade econômica; explorar e descobrir terras no
sertão;
promover a criação de feiras nas vilas e povoações; exterminar os corsários e
destruir seus estabelecimentos nas costas do Brasil; edificar fortes e construir navios
para a defesa da terra; garantir o monopólio real sobre a exploração do pau-brasil;
fazer alianças com as tribos amigas e promover sua catequese.
Cabe salientar que, nos meados de Quinhentos, os franceses eram aliados da
confederação dos Tamoios. Durante meio século, os portugueses atacavam sem
trégua às naus francesas no litoral brasileiro, porém a Coroa portuguesa tardou a
reconhecer que o futuro do empreendimento colonial dependia de acordos e alianças
com nativos e mestiços. Afinal, a realidade política e cultural do Novo Mundo não se
deixava plasmar pelos tratados intra-europeus.

5

Carta de D. João III a Rui Fernandes de 24 de novembro de 1536, Arquivo Nacional da Torre do Tombo
(A.N.T.T.,) Corpo Cronológico, parte I, maço 58, doc. 14.
6
D. João III reinou em Portugal de 1521 a 1557. Casou-se com Catarina, irmã do imperador austríaco
Carlos V. Durante o seu reinado, deparou-se com a presença de franceses no Atlântico que ameaçavam as
colônias portuguesas no Ultramar; com a dificuldade em manter as possessões orientais e com uma crise
financeira. Em 1530, nomeou Martim Afonso de Souza "governador da Terra do Brasil". Em 1532, dividiu o
território em capitanias hereditárias. Em 1548, decretou um regimento para centralizar o controle da
América portuguesa. Seu primeiro governador, Tomé de Sousa, recebeu instruções régias para fazer
alianças com os nativos.
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Mas desde o tempo dos primeiros colonizadores oficiais como Duarte Coelho7
e Martim Afonso de Souza8, a pré-existência de portugueses aliados dos indígenas foi
imprescindível para o assentamento de um projeto colonial tanto ao norte quanto ao
sul da América portuguesa. Mais tarde, a própria prole dessas primeiras famílias de
fidalgos acabaram se aliando aos nativos através do matrimônio. Duarte Coelho de
Alburquerque9, por exemplo, casou-se com uma índia.
As alianças inter-culturais pré-existentes quando da divisão da América
portuguesa em capitanias hereditárias (1532) demonstram que havia um
descompasso entre o controle da Coroa portuguesa sob seus pretensos domínios e a
dinâmica mercantil à época. Se Vasco Lucena10 foi um intermediário importante para
a aliança entre portugueses e tabajara em Pernambuco, João Ramalho11 teve igual
importância para a aliança entre portugueses e tupinambá em São Vicente. Todavia,
a relação com os portugueses, especialmente à época de Brás Cubas12, deixava João
Ramalho numa situação melindrosa, especialmente devido às atividades escravistas
no sul da América portuguesa.

7

Duarte Coelho Pereira foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Era filho de Gonçalo Coelho,
com quem já estava na viagem de exploração ao Brasil em 1503. Em 1506, seguiu para a Índia na
armada de d. Fernando Coutinho. Nos anos 10 e 20, prestou serviços adminsitrativos à Coroa portuguesa
no Sião, na China e na Índia. Em 1532, comandou uma frota na tentativa de expulsão dos franceses do
litoral brasileiro. Em 1534, recebeu a doação da capitania de Pernambuco, ou Nova Lusitânia, para onde
foi um ano depois encontroando já alguns núcleos de povoamento no porto dos Marcos e em Igaraçu.
Com a ajuda do aliado dos tabajara, Vasco Fernandes Lucena, travou lutas com os caeté, aliados dos
franceses.
8
Martim Afonso de Sousa lutou sob bandeira espanhola à época de Carlos V contra os franceses. Como
governador do Brasil, recebeu a missão de expulsar os franceses, descobrir terras, explorar o rio da Prata
e fundar núcleos de povoamento. Em 1530 veio para o Brasil com cerca de quatrocentas pessoas. Martim
Afonso de Sousa comandou a primeira grande expedição colonizadora oficialmente enviada ao Brasil pela
coroa portuguesa. Na carta régia, datada de 20 de novembro de 1530, D. João III, rei de Portugal,
confere-lhe jurisdição sobre os tripulantes da armada e sobre todos os habitantes da América portuguesa.
Percorreu todo o litoral até o rio da Prata. Em 1531, fundou a primeira vila do Brasil com a ajuda de João
Ramalho e Antônio Rodrigues, aliados dos caciques Tibiriçá e Caiubi. Em 1533, deixou o Brasil para
assumir uma missão na Índia.
9
Duarte Coelho de Albuquerque era o primogênito de Duarte Coelho Pereira e Brites de Albuquerque. Em
1560, retornou ao Brasil encarregado por Dona Catarina, regente de Portugal, de pacificar os índios que
atacavam a capitania de Pernambuco. Ao lado de tribos aliadas, Duarte de Albuquerque assumiu o
governo da capitania de Pernambuco e travou guerra contra os índios revoltosos.
10
Vasco Fernandes Lucena foi um dos primeiros europeus a viver no Brasil. Deve-se ao encontro com
Duarte Coelho, o seu primeiro registro em fontes escritas. Ao encontrar o primeiro capitão donatário de
Pernambuco, em 1530, Lucena já estava casado com uma índia tabajara. Ele teve um papel importante
porque os tabajara renegaram sua aliança com os franceses em prol dos portugueses.
11
João Ramalho chegou ao Brasil em 1512. Casou-se com a filha do chefe Tibiriçá. Com seus filhos
mestiços organizou um trato no litoral com europeus. Serviu de intermediário ao governador Martim
Afonso de Sousa e ajudou para a fundação de São Vicente, em 1532. Também colaborou com os
missionários jesuítas e ajudou a povoar o núcleo fundado pelo inaciano Manuel da Nóbrega. Em 10 de
julho de 1562, teve importante participação na defesa da vila de São Paulo contra o assalto dos tamoios
confederados. Mas sua relação com os portugueses, especialmente à época de Brás Cubas, o deixava
numa situação melindrosa. Em 1564, recusou o cargo de vereador da vila de São Paulo a qual abandonara
para viver no vale do Paraíba.
12
Brás Cubas foi um dos fundadores da vila de Santos. De família nobre, veio para o Brasil com Martim
Afonso de Sousa, sendo mais tarde governador da capitania de São Vicente (1545-9; 1555-6). Grande
proprietário de terras da zona litorânea da capitania, construiu o forte de São Felipe na ilha de Santo
Amaro (1552), onde o alemão Hans Staden atuou como mercenário. Participou na defesa da capitania
contra os ataques dos tamoios aliados aos franceses.
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Como Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza, o governador-geral
Tomé de Sousa13 teve a sorte de encontrar uma aliança inter-cultural já
selada entre um grupo indígena tupinambá e Diogo Álvares Correia.14
Através dele, foi possível contar com o apoio dos nativos para erguer a vila
de São Salvador. Cabe notar igualmente que muitos desses beneficiários da
Coroa portuguesa prestaram serviços na África e no Oriente. Assim, as
experiências brasileira, africana e oriental de uma elite política concorriam
para o êxito do empreendimento colonial português e para o qual as
alianças com os nativos foram imprescindíveis. A diversidade de relações
interculturais favoreceu evidentemente o hibridismo luso-tropical de que nos
refere Gilberto Freyre (1933).
Detalhe de uma gravura de Mundo Novus
de Américo Vespucci (1501)

4.2. Sobre as alianças hispano-ameríndias no Brasil
Apesar do presente projeto de pesquisa ter como tema as alianças franco- e
luso-ameríndias no Novo Mundo, cabe salientar que, além de franceses e
portugueses, os espanhóis circularam ativamente pelo litoral brasileiro no século
XVI. Sobre os espanhóis no Brasil, os primeiros documentos permitem inferir uma
relação de trato com certos grupos costeiros. Embora Pizón tenha chegado próxima a
foz do Amazonas, a presença espanhola em terras brasileiras ocorreu mais devido ao
comércio via Mar del Plata, após a conquista de Pizarro e a chegada dos espanhóis às
minas de Potosí no alto Peru.
Em 1527, o espanhol D. Rodrigo de Acuña chegou à costa do Brasil. Numa
carta enviada de Pernambuco, em 15 de junho, D. Rodrigo faz saber que enfrentou
três naus francesas, carregadas de artilharia. A presença francesa e espanhola no
litoral brasileiro foi confirmada pelas declarações de marinheiros:
"E así venimos hasta el rio de Genero, é alli el capitan demandó su parecer al
maestro e al piloto e todos los compañeros de lo que los parecia que debian
hacer."15

13

Tomé de Sousa, serviu entre 1527 e 1532 no Marrocos, sob as ordens de D. João Coutinho. Em 1535
esteve na Índia, na armada do capitão-mor Fernão Peres de Andrade. Em 1548 foi nomeado governadorgeral do Brasil. Munido de detalhado Regimento e da carta-régia de nomeação, deixou Portugal com mais
de 1500 homens. Entre eles, seis jesuítas. Tomé de Sousa foi bem recebido por Diogo Álvares Correia, o
Caramuru, que intermediou em seu favor junto aos índios do local. Assim, fundou com a ajuda de índios a
vila de São Salvador, centro político-administrativo da colônia.
14
O português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, viveu entre os índios e contribuiu para facilitar o
contato entre estes e os primeiros missionários e administradores portugueses. Apesar de sua influência,
o primeiro donatário da capitania, Francisco Pereira Coutinho, foi expulso. Casou-se com a índia
Paraguaçu, filha de um chefe tupinambá. Suas filhas se casaram com colonos portugueses vindos com
Martim Afonso de Sousa. Dessas uniões descendem a família bahiana dos Garcia d’Ávila. Quando o
primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, chegou à Bahia em 1549, Caramuru teve papel decisivo na
intermediação entre os nativos e os portugueses.
15
Collection de los viajes e descubrimientos, que hacieron por mar los espanoles desde fines del siglo XV,
coordenada por D. Martin Fernandez Navarrete - tomo V, Madrid, 1837, páginas 234-238. Documento
publicado por D. Martin Fernandez de Navarrete. No Arquivo Geral das Índias, de Sevilha, legajo 38, ramo
7, guarda-se valiosos documentos sobre esta viagem.
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Detalhe de índios cortanto pau-brasil
André Thevet Les singularitez de la France antarctique (1557)

Também a viagem de Cristóvão Jacques,
em 1527, surpreendeu duas naus francesas
carregando pau-brasil. Mas o comandante
português logrou pô-las ao fundo. Conforme o
historiador Serrão (1965, p.27-28), uma carta de
Luiz Ramirez ao Imperador Carlos V, enviada do
Rio da Prata a 10 de julho de 1528, contém
importantes informações sobre a convivência
entre espanhóis e nativos por mais de uma
década em terras brasileiras.
Este documento informa que tendo Ramirez deixado o porto de São Lucas em
abril de 1526, chegara a 19 de setembro, a uma ilha atrás de uma montanha, no
meio de uma região que parecia ser abundante em pau-brasil. Tendo sabido da
existência, no meio dos índios, de vários espanhóis vindos com a armada de D.
Rodrigo de Acuña e que a doze léguas, viviam cristãos, antigos companheiros de
Dias de Solis, que ali viviam a treze ou quatorze anos, não tendo acompanhado o
navegador ao sul do continente.
Assim que, a partir das primeiras décadas de Quinhentos, a ilha do Desterro
(atual ilha de Santa Catarina) e a baía da Guanabara foram importantes pontos da
viagem dos espanhóis entre Sevilha e a bacia platina. A mestiçagem biológica e
cultural pode ser inferida através de outros documentos espanhóis. O depoimento de
Martin de Aimonte, grumete da Nau Victoria, feito em 1 de junho de 1522 quando
chegou a Malaca, declara que a frota ao chegar ao Brasil, foi ter ao porto de Santa
Luzia que se dizia já ter sido descoberto por portugueses e ali ficaram por quinze
dias. Acrescenta que João Lopes Carvalho encontrou um filho, que tivera com uma
mulher nativa quando esteve ali antes, num navio português.16 Essas informações
endossam as de Francisco Albo, autor do relato "Ó Derrotero del viaje de
Magallanes".17 O português João Lopes de Carvalho era piloto da nau Concepción na
frota espanhola de Magalhães. Já havia integrado a tripulação da nau Bretoa e na
viagem de 1519 veio a encontrar um filho que ali tivera com uma mulher índia.
Conforme o italiano Pigafetta18, o piloto viveu no meio dos indígenas do Rio de
Janeiro, por quatro anos. Possivelmente, Lopes de Carvalho levou consigo o filho de
sete anos que tivera no Rio de Janeiro durante o périplo de Magalhães e que o
pequeno ficou na ilha de Bornéu, em setembro de 1521 (Velloso, 1941, p.61).
Datado de 1527, a Relación de lo recebido y pagado por Enrique Montes en la
isla de Santa Catarina19 é um documento ímpar sobre o trato entre espanhóis e
indígenas no litoral brasileiro. Além do escambo realizado, esse documento permite
inferir uma relação amistosa entre espanhóis e nativos às margens do rio Solis.
Assim que a presença espanhola no Atlântico sul foi favorecido pelas alianças com os

16

Arquivo Nacional da Torre de Tombo - A. N. T. T. , Corpo Cronológico, parte I, maço 101, doc. 87 publicado por Antonio Baião: A viagem de Fernão de Magalhães por uma testemunha presencial, in
Arquivo Histórico de Portugal, volume I,Lisboa, 1932, páginas 277-278.
17
Collection de los viajes e descubrimientos, que hacieron por mar los espanoles desde fines del siglo XV,
coordenada por D. Martin Fernandez Navarrete - Tomo IV, Madrid, 1837, páginas 209-247. Documento
publicado por D. Martin Fernandez Navarrete.
18
Antonio Pigafetta chegou em Espanha em 1519, junto ao séquito do novo embaixador de Roma na corte
de Carlos V. Ao ser informado da expedição que Magalhães armava em Sevilha, solicita permissão e
embarca em uma das naus que partem rum às ilhas Molucas. Durante três anos o aventureiro italiano
detalha a beleza, as dificuldades, as experiências e a dureza da primeira volta ao mundo.
19
Tradução do original em espanhol, para o português de Jean François Cleaver
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indígenas, mas também pelos Tratado de Tordesilhas (1494) que assegurava à
Espanha o território do atual estado brasileiro do Rio Grande do Sul, área importante
para adentrar a bacia platina. A União Ibérica (1580-1640) também favoreceu a
presença espanhola em terras brasileiras, embora os portugueses e luso-brasileiros
aproveitaram igualmente a conjuntura para percorrer o interior e fazer alianças com
outros grupos indígenas.
4.3. Sobre as alianças franco-ameríndias no Brasil
Para o historiador Capistrano de Abreu (2000, p.59), "durante anos ficou
indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos Pêros (portugueses) ou aos Mair
(franceses)". Esse comentário demonstra o quanto às populações indígenas e suas
alianças com os adventícios são pouco consideradas no que tange aos benefícios que
elas poderiam trazer como, por exemplo, assegurar a soberania autóctone sobre o
território para que o Brasil não fosse nem português tampouco francês, mas sim
indígena.
Desde os primeiros contatos que se têm registros, os franceses não
demonstraram grandes ambições de ocupação da terra brasileira e tiveram durante
as primeiras décadas do século XVI um relativo sucesso comercial com vários grupos
(tupinambá, caeté e tabajara) do litoral. Depois de décadas de experiência francoameríndia no Brasil, um nobre francês, Villegagnon,20 planejou fundar a França
Antártica. Em 1554, o plano de Villegagnon recebeu o apoio do rei Henrique II e do
seu principal Ministro, o Almirante Gaspar de Coligny, interessado em que a França
Antártica fosse um refúgio para os calvinistas franceses que aspiravam à liberdade
de religião. Os armadores de Dieppe apoiaram também a expedição de Villegagnon.
Ritual tupinambá (detalhe)
Theodor de Bry América (1595)

A Coroa francesa buscava evitar um conflito com a sua
homóloga de Lisboa, pois Henrique II estava em guerra com
Felipe II e não havia vantagem em novo conflito com mais um
reino ibérico. Segundo Clerc (1927, p.21), Villegagnon chegou
no Brasil com mais ou menos 400 pessoas. Apesar do fracasso
do projeto colonial da França Antártica, os franceses não
abandonaram o comércio no litoral brasileiro. No final do
século XVI eles se encontravam na região norte do Brasil onde
Charles des Vaux mantinha boas relações com os nativos e
planejava fundar uma colônia. Seu plano foi apresentado ao
rei Henri IV que, por sua vez, decidiu enviar uma expedição à
região norte brasileira, sob o comando de Daniel La Touche de
la Ravardière. Em 1605, La Touche de la Ravardière obteve da
Coroa francesa o título de « lieutenant général du roy es
contrées de l’Amérique depuis la rivière des Amazones jusqu’à
isle de la Trinité ». Em 1610, um projeto mais ambicioso foi
apresentado ao rei Henri IV e à rainha Marie de Médicis.
A empresa colonial para fundar a França Equinocial recebeu o apoio financeiro
da Coroa francesa e de armadores bretões e normandos, além da benção do bispo
de Saint-Malo. Além dos estabelecimentos franceses de Port-Royal (1604) e de
Québec (1608) na Nova França, Henrique IV apoiou com afinco uma terceira colônia
20

Villegagnon era Cavaleiro de Malta e um experiente comandante militar para tal empreendimento
ultramarino.
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no continente americano. Tratava-se de um colônia de povoamento conforme o
modelo adotado pelos portugueses no Brasil. Mas como os imigrantes franceses
eram poucos, a administração colonial tentou obter – através de alianças e da
catequese - a adesão dos nativos para povoar seu núcleo colonial. O malogro da
França Equinocial (1612-1615), repetindo a experiência francesa no Rio de Janeiro,
fez com que a Coroa francesa concentrasse seu empreendimento no Canadá.
A literatura sobre a França Equinocial é rara e parva, mas oferece algumas
informações sobre as relações interculturais e as alianças franco-ameríndias. Desde
os relatos coevos de Claude d’Abbeville (1922) e Yves d’Evreux (1864) até estudos
contemporâneos (Jarnoux, 1991; Daher, 1998), permanece na historiografia uma
lacuna sobre a interferência recíproca das relações franco-ameríndias no Canadá e
no Brasil setentrional.
Figura de Montanheses. Detalhe da carta geográfica da Nova França
feita por sieur de Champlain, Les voyages du sieur de Champlain, Paris, J. Berjon, 1613.

4.4. Sobre as alianças franco-ameríndias no Canadá
Para Camil Girard o primeiro período das alianças francoameríndias (1603-1760) pode ser considerado no quadro de uma
« soberania partilhada ». Os relatos de Champlain e seus
contemporâneos, os textos de comissões oficiais e cartas de privilégio
(lettres patentes) do início do século XVII e concernentes à Nova
França indicam a importância que a Coroa francesa atribui às alianças
com os povos autóctones da América do Norte.
A política indigenista de Henrique IV em relação aos povos
autóctones da Nova França, especialmente as alianças com os chefes locais, foi
determinante para a colônia francesa e ela se inscreve numa tradição intercultural
dos franceses no Novo Mundo (Lestringant, 1999, p. 289 ; Havard, 2003, p. 27 ;
Dickason, 1993a, p. 103 ; 1993b, p. 220-222 ). Essas alianças ocorrem
paralelamente aos tratados que a França sela com os reinos ibéricos, enquanto que a
Inglaterra já desenvolve uma política colonial independente (Davenport, 1917 ;
Cumming, Mickenberg, 1980).
Assim a França reconhece a autonomia dos autóctones norte-americanos
desde o início século XVII com os quais ela se alia no exercício de uma « soberania
partilhada » do território. (Girard, Gagné 1995 ; Girard 2003a ; Girard, 2004, Girard,
D’Avignon, 2005 ; Morin, 1997 ; Lajoie et al., 1996 ; Grammond, 1995 ; Dionne
1984).
Em sua obra Des Sauvages, Samuel de Champlain descreve sua viagem pelo
Canada em 1603. No dia 27 de maio de 1603, Champlain e Gravé Du Pont
encontram um grupo de Montanheses e desse encontro nasce a primeira aliança
documentada entre franceses e ameríndios (Girard e Gagné 1995, p. 3-14). Para
Girard (2005) as comissões régias e as letras de privilégios (lettres patentes) nos
informam sobre os títulos dos beneficiários, sobre os territórios concernentes, assim
que sobre os poderes outorgados pelo rei. Mas na comissão de 1598 para La Roche,
não aparece o seguinte item que se faz presente naquela de 1603 para de Monts :
Traiter et contracter à méme effet paix, alliance & confederation, bonne
amitié, correspondance & communication avec lesdits peuples & leurs Princes, ou
autres ayans pouvoir & commandement sur eux: Entretenir, garder et soigneusement
observer les traittés & alliances dont vous conviëdrés avec eux: pourveu qu'ils y
satisfacent de leur part .

Sobre as alianças interculturais na Nova França, a historiografia canadense
apresenta divergências. O historiador Camil Girard (2005) considera que muitos
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pesquisadores se debruçaram sobre o encontro amistoso franco-ameríndio de 1603,
narrado por Samuel de Champlain, mas poucos o consideraram no sentido de uma
aliança cultural, mesmo que Benjamin Schulte (1882, p.47) já tivesse se referido a
uma aliança.
Cette alliance, sur laquelle on ne saurait trop attirer l’attention du lecteur, parce
qu’elle explique le rôle prépondérant des Canadiens dans les vastes régions de
l’Amérique du Nord, durant un siècle et demi, est l’un des actes les plus adroits et les
moins barbares que la politique ait produits. ( ... ) Mille personnes étaient réunies à
Tadoussac. C’était plus qu’il n’en fallait pour sceller un pacte durable. La danse et le
calumet, symboles suprêmes, valaient tous les cachets de cires jaune, rouge ou verte
des secrétaires du roi.
Marc Lescarbot Histoire de la Nouvelle France.
Paris: Jean Milot, 1609.

Adam Shortt e Arthur Doughty (1913) também consideraram a
aliança resultante do encontro de 1603 como algo importante para o
desdobramento da Nova França. Mas foi Harold Innis (1930) quem, pela
primeira vez, apontou para a dimensão intercultural desse encontro,
embora acredite que seu objetivo tenha sido assegurar a organização do
comércio na região. Esse ponto de vista venal foi endossado por Hubert
Deschamps (1951). Para L-P. Desrosiers, o encontro de 1603 foi um
“acordo formal”, muito mais importante que um pacto verbal. Marcel
Trudel (1963) é mais cauteloso na escolha dos termos e não emprega
nenhuma vez a palavra aliança.
O historiador Raynald Parent (1985) foi um dos primeiros a
periodizar as alianças franco-ameríndias. Já um biógrafo de Champlain,
Joe C. Amstrong (1987), foi quem apontou para um aspecto subtil da aliança entre
Franceses, Algonquins, Montanheses e Etchemins. Trata-se de uma aliança contra
um inimigo comum: os Iroqueses. Sob um approach da etno-história, Bruce Triger
(1992) trabalhou com a noção de aliança para tentar compreender os interesses de
ambas as partes implicadas (franceses e nativos). Mas foi a historiadora Olive
Patrícia Dickason (1993) que sugeriu uma “importação” de uma experiência francesa
no Brasil para selar alianças na Nova França. O historiador francês Frank Lestringant
(1996) também destacou o background da interculturalidade dos franceses na costa
brasileira como um recurso importante para as relações franco-ameríndias na Nova
França. Essa experiência em terras brasileiras não foi considerada na interpretação
de Andrée Lajoie e Jean-Maurice Brisson (1996) e de Michel Morin (1997) sobre o
encontro de 1603, mesmo que sejam apontados os desdobramentos no campo
jurídico dessa aliança, pois toda a questão territorial da Nova França será definida
através de alianças, comissões e cartas de privilégio. Para Flanagan (2000), no
entanto, os acordos « verbais » ou segundo os usos e costumes locais não podem ter
valor de tratados, estes últimos não podendo ocorrer no Canadá que entre os reis de
França e da Inglaterra.
A comissão de 1603 comprova uma orientação nas relações francoameríndias na América do Norte já iniciadas pela companhia de Chauvin e pela
experiência em terra brasilis, conforme sugerem muitos historiadores. Com a
expansão da conquista inglesa sobre o território norte-americano, os ingleses
buscam fazer alianças com os autóctones. Essas alianças anglo-ameríndias tem na
Proclamação régia, adotada em 1763, o primeiro ato de reconhecimento dos direitos
dos autóctones do Canada (Girard, 2005, p. 13). Mas assim como os Innus, os
Montanheses exigem ser reconhecidos enquanto « nação livre » e, por isso, não
aceitam que suas terras sejam vendidas ou arrendadas à revelia de seu
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conssentimento. A cora britânica confirma em 1767 seu interesse na
gestão territorial do King’s Domain no modelo francês de aliança com os
autóctones.
François DuCreux, Historiae canadensis.
Paris: Sebastian Cramoisy, 1664

5. Procedimentos metodológicos
Para a investigação histórica, nosso procedimento metodológico
segue o paradigma indiciário do historiador italiano Carlo Ginzburg
(1989). De acordo com o historiador francês Roger Chartier21,
consideramos também que "las dificuldades de establecer el régimen
propio de un conocimiento histórico son inmensas.” Para Chartier, “el
camino más útil es el abierto por Ginzburg, que habla de un
conocimiento utilizando indicios, conjeturas, etc. Los criterios que
propone para la validación y la descalificación de los discursos históricos no son
únicamente formales - como los de H.White - sino, también, criterios de adecuación
entre el objeto construido por el historiador y una realidad que ha dejado huellas,
indicios." A partir dessa metodologia, poder-se-á comprovar a « importação » de
uma matriz franco-ameríndia para a Nova França, bem como a influência de matrizes
luso-africana e luso-oriental na experiência inter-cultural luso-ameríndia.
Para os documentos relativos à Nova França, dar-se-á atenção particular às
lettres patentes e às concessões para o comércio de peles, pesca etc até a conquista
britânica de 1760. Para o período inicial das alianças inter-culturais na Nova
Lusitânia, os documentos relativos à capitania hereditária de Duarte Coelho são
fontes imprescindíveis, assim como toda a documentação desde o encontro de
Duarte Coelho com Lucena até o regimento de 1548, quando se instalou e se
regulamentou o novo sistema político na forma de um Governo Geral. A partir de
então, as alianças luso-ameríndias pré-existentes passam a ser reconhecidas pela
Coroa portuguesa e toda uma documentação epistolar permite uma análise sobre a
evolução dessas alianças.
O procedimento metodológico do estudo comparativo proposto parte de uma
revisão da historiografia francesa e portuguesa sobre as alianças no Novo Mundo e
recorre às fontes documentais diversas como os tratados, as cartas de doação e
forais, e relatos de viagem a fim de analisar as alianças interculturais e reconstruir
sua hibridização ao longo dos séculos XVI e XVII. As cartas de administradores
portugueses, como Duarte de Lemos22 e Tomé de Souza23, e as epistolas inacianas
como as de Manuel da Nóbrega24 constituem fontes imprescindíveis para uma análise
das alianças luso-ameríndias. Para a análise das alianças franco-ameríndias no Brasil
21

Entrevista de Roger Chartier. Ciencia Hoy Nº 31.
http://www.ciencia- hoy.retina.ar/hoy31/RogerChartier02.htm
22
Como exemplo, tem-se a carta de Duarte de Lemos a D. João III, Bahia, 18 de julho de 1551, A.N.T.T.,
Corpo Cronológico, parte I, maço 84, doc. 99, publicado in MALHEIROS, Carlos Dias História da
Colonização Portuguesa no Brasil, volume III, página 267.
23
Como exemplo, tem-se a carta de Tomé de Sousa a D. João III, Salvador, 1 de junho de 1553, A.N.T.T.,
Corpo Cronológico, parte I, gaveta 18, maço 8, doc 8, in SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O Rio de Janeiro do
Século XVI. Vol. II, págs. 25-29.
24
Como exemplo, tem-se a carta de Manuel da Nóbrega, de 10 de Março de 1553, publicada pelo Padre
Serafim Leite, Nóbrega e a Fundação de São Paulo, Lisboa, 1953 - páginas 13-19 apud SERRÃO, Joaquim
Veríssimo. O Rio de Janeiro do Século XVI. Vol. II, pág. 49.

16
e no Canadá, o método de investigação consiste numa análise comparativa das
interpretações historiográficas francesa, canadense e brasileira a fim de reconstruir
as alianças luso- e franco-ameríndias num contexto intercultural.
Nossa hipótese de trabalho repousa no seguinte: os responsáveis pela gestão
de certos territórios americanos de interesse das Coroas européias e, a partir do
século XIX, dos Estados nacionais emergentes, tiveram que coadunar as formas e
modalidades de gestão e uso dos territórios pelas populações autóctones à nova
gestão territorial do período colonial. Em uma longa duração, as alianças
interculturais foram o meio através da qual se operacionalizou a gestão territorial do
período colonial, notadamente dos territórios indígenas desde tempos ancestrais. De
forma híbrida, os acordos franco- e luso-ameríndios dos séculos XVI e XVII
garantiram a formação de uma nova territorialidade. Várias fontes (legislação
territorial colonial, mapas, regimentos, codex, relatos de viagens, lettres patentes,
wampum) acusam a formação de diversos espaços interculturais. Esses documentos
permitem, outrossim, interpretar as formas de gestão dos territórios americanos sob
a gerência das Coroas européias. As Coroas européias realizaram uma ocupação
através da noção de enfiteuse para com seus súditos. Cabe salientar que entre os
súditos, encontram-se povos ameríndios e colonos do Novo Mundo (Gruzinski, 1988,
Florescano, 2005, La Haye, décision 1991, El Salvador vs Honduras).
6. Plano de trabalho individualizado
André Thevet
Cosmographie universelle (1554)

Para a realização do presente projeto, ambos
historiadores desenvolverão pesquisas nos arquivos de seus
respectivos países sendo que as alianças interculturais no Canadá
francês e na América portuguesa serão tratadas conjuntamente
pelos pesquisadores a fim de compreender a sua importância ao
longo dos séculos XVI e XVII para a organização territorial das
Américas francesa e portuguesa. A análise comparativa tem por
finalidade comprovar a influência das alianças franco-ameríndias
nas alianças luso-ameríndias e vice-versa. Para o estudo
comparativo entre as alianças franco- e luso-ameríndias, duas
hipóteses de trabalho serão desenvolvidas por ambos
pesquisadores.
Em relação à Nova Lusitânia, a hipótese de trabalho indica que a Coroa
portuguesa reconheceu tardiamente as alianças interculturais. Entre 1500 e 1548, os
portugueses imitaram, todavia, as práticas francesas no Brasil. A hipótese para a
gestão territorial da Nova França repousa no recurso da Coroa francesa às alianças
franco-ameríndias que tentava assim organizar o território segundo um modo de
gestão que se adaptaria às necessidades de diversos grupos que usufruiam dos
recursos naturais. (Girard, Perron, 1995 ; Frenette, et al., 1996). Essa orientação da
Coroa francesa era também fruto das alianças franco-ameríndias no Brasil. Para
maiores detalhes sobre o plano de trabalho individualizado, o cronograma a seguir
contém maiores informações.
7. Transferência de conhecimento para a sociedade
Em termos de atividades de extensão, a realização de seminários, palestras e
conferências será uma forma de transferência de conhecimento para a comunidade
leiga. Em termos pedagógicos, prevê-se a publicação de um livro paradidático sobre
as alianças no Novo Mundo. A transferência de conhecimento para a comunidade
científica far-se-á através de publicações de artigos em revistas especializadas e da
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atividade de pesquisa e de docência de ambos historiadores em suas respectivas
universidades.
8. Intercâmbios
O presente projeto é resultado de um intercâmbio entre os dois autores
iniciado no segundo semestre de 2005 quando o tema das alianças inter-culturais
serviu para uma frutuosa troca de idéias entre os pesquisadores em diversas
ocasiões como a jornada de estudos sobre mestiçagem na Université Laval e
encontros e reuniões no Institut national de la recherche scientifique (INRS). Dessas
primeiras conversas, surgiu o presente projeto que visa concretizar um intercâmbio
internacional já firmado entre a Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) e a
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
9. Cronograma

Anos

Meses

2006

Março-Maio
Junho-Agosto
Setembro-Dezembro

2007

Janeiro-Fevereiro
Março-Maio

Camil Girard
UQAC
Revisão historiografia francesa
Revisão historiografia canadense
Análise de documentos*

Redação de relatório 2006
Análise de documentos de fontes
espanholas e italianas sobre as
alianças ibero-ameríndias
Análise comparativa das diferentes
formas
de
alianças
iberoamericanas no Novo Mundo

Setembro-Dezembro

Estudo
comparativo
entre
a
“importação” das rivalidades dos
reinos ibéricos para a América do
Sul
e
da
“exportação”
das
experiências sul-americanas para
o contexto norte-americano.

Redação de relatório 2006
Análise de documentos de fontes
britânicas sobre as alianças francoameríndias e anglo-ameríndias
Análise comparativa das diferentes
formas
de
alianças
francoameríndias e anglo-ameríndias no
Novo Mundo
Estudo
comparativo
entre
a
“importação” das rivalidades anglofrancesas para a América do Norte e
da “exportação” das experiências
norte-americanas para o contexto
sul-americano.

Janeiro-Fevereiro

Redação de relatório 2007

Redação de relatório 2007

Junho-Agosto

2008

Sílvio M. de S. Correa
UNISC
Revisão historiografia portuguesa
Revisão historiografia brasileira
Análise de documentos*

* ambos pesquisadores possui um manancial de fontes (fac-símiles de tratados, cartas, cartografia e iconografia, relatos
de viagens etc) em seus respectivos acervos particulares; assim, a pesquisa para coleta de dados em arquivos nacionais
se fará de forma fortuita e se caso houver necessidade. Estudantes auxiliares de pesquisa poderão desenvolver certas
atividades de busca e coleta de dados.
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