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Lopo Homem Terra brasilis (1519) 

 
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 inter-

culturais 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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Theodor de Bry Combate entre portugueses e índios  
ocorrido em 1557 no litoral de Pernambuco 

 
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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Victor Meireles Primeira Missa no Brasil (1861) 
 
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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Luis Teixeira Litoral Brasileiro  

com as Capitanias.  

Biblioteca da Ajuda (1574) 
 

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 pau-
brasil. 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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Tupinambá  
Jean de Léry Voyage en Terre du Brésil (1578) 

 
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 governador-
geral 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 franco-
ameríndia 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 franco-

ameríndias (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 franco-
ameríndias 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. 
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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 Sílvio M. de S. Correa 
UNISC 

Camil Girard 
UQAC 

Março-Maio Revisão historiografia portuguesa  Revisão historiografia francesa  
Junho-Agosto Revisão historiografia brasileira Revisão historiografia canadense 

2006 

Setembro-Dezembro Análise de documentos*  Análise de documentos*  
    

Janeiro-Fevereiro Redação de relatório 2006 Redação de relatório 2006 
Março-Maio Análise de documentos de fontes 

espanholas e italianas sobre as 
alianças ibero-ameríndias 

Análise de documentos de fontes 
britânicas sobre as alianças franco-
ameríndias e anglo-ameríndias 

Junho-Agosto Análise comparativa das diferentes 
formas de alianças ibero-
americanas no Novo Mundo 

Análise comparativa das diferentes 
formas de alianças franco-
ameríndias e anglo-ameríndias no 
Novo Mundo 

2007 

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. 

Estudo comparativo entre a 
“importação” das rivalidades anglo-
francesas para a América do Norte e 
da “exportação” das experiências 
norte-americanas para o contexto 
sul-americano. 

    
2008 Janeiro-Fevereiro Redação de relatório 2007 Redação de relatório 2007 

 
* 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.  



 18 

10. Referências Bibliográficas 
 

As referências bibliográficas estão dispostas de forma temática em quatro 
tópicos : 1) Estudos Culturais e História cultural; 2) História da Nova França; 3) 
História da França Antártica e da França Equinocial; 4) História do Brasil colonial   
 

1) Estudos Culturais e História Cultural 
 
Bhabha, Homi K. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994. 
 
Barr, Marleen; Genre Fission. A New Discourse Practice for Cultural Studies. Iowa: U 
of Iowa P, 2000. 
 
Bryden, Diana (ed.) Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural 
Studies. New York: Routledge, 2000. 5 vols. 
 
Burke, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileria, 
2000. 
 
Correa, Sílvio M. S.; Silveira, Eder (orgs.) « Hibridismo e História Cultural ». Métis : 
Revista de História e Cultura, Caxias do Sul, v.3, n.6, 2004. 
 
Fokkema, Douwe. "Towards a Methodology in Intercultural Studies." Aspects of 
Comparative Literature: Current Approaches. Ed. Chandra Mohan. New Delhi: India 
Publishers & Distributors, 1989. 117-130. 
 
Ginzburg, C. ; "Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y método científico" in El 
signo de los três. Barcelona: Editora Lúmen, 1989. 
 
Gombrich, Ernst. Para uma história cultural. Lisboa: Gradiva, 1994. 
 
Grossberg, Lawrence et al. Cultural studies. London: Routledge. 1992. 
 
Gilroy P. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Cambridge, MA: 
Harvard UP, 1993. 
 
Gruzinski, Serge La pensée métisse. Paris : Arthème Fayard, 1999. 
 
Hunt, Lynn. A Nova História Cultural. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2001. 
 
Kaenel, André et al. Cultural Studies. Etudes Culturelles, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 2003 
 
Le Hir, Marie-Pierre; Strand, Dana (eds.) French Cultural Studies: Criticism at the 
Crossroads. New York: State U of  New York P, 2000. 
 
Moura, J.-M., Littératures francophones et théorie postcoloniale, P.U.F., (Collection 
Écritures francophones), Paris, 1999. 
 
Munns, Jessica et al.. A Cultural Studies Reader: History, Theory, Practice. London: 
Longman, 1995. 
 



 19 

Sirinelli, Jean François; Rioux, Jean Pierre. Para uma história cultural. Lisboa: 
Estampa, 1997. 
 
 
Traimond, Bernard (dir.) Études culturelles . Série Histoire. - Pessac : Presses 
universitaires de Bordeaux, 2003. 
 
Young R. J.C. Postcolonialism : An Historical Introduction, Oxford: Blackwell 
Publishers Ldt, 2001. 
 
 

2) História da Nova França 
 
Approche commune, 2004, dite Entente de principe d’ordre général entre les 
Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le gouvernement du Québec et 
le gouvernement du Canada. 
http://www.mamuitun.com 
http://www.mce.gouv.qc.ca/d/html/d1209001.html 
 
Bagot, Commission, 1844-1845 et 1847, Rapport sur les affaires des sauvages en 
Canada, Sections I et II (1844-1845) et section III (1847), Province du Canada, 
Appendice des journaux de l’Assemblée législative, appendice no. 2 (AA-TTT), vol. 4, 
1844-1845 ; appendice T, 1847. 
 
Beaulieu, Alain,  2004, « La naissance de l’alliance  franco-amérindienne, » dans 
Raymonde Litalien, Denis Vaugeois, Champlain. La naissance de l’Amérique 
française, Paris, Nouveau Monde et Québec, Septentrion, p. 153-162. 
 
Beaulieu, Alain,  2003, « La Paix de 1624. Les enjeux géopolitiques  du premier 
traité franco-iroquois »,  dans Alain Beaulieu, dir., Guerre et Paix en Nouvelle-
France,  Québec. Les Editions GID, pp. 53-101. 
 
Beaulieu, Alain,  Réal Ouellet, 1993, Champlain. Des Sauvages, Montréal, Les 
Éditions Typo,. 
 
Boesch, Ernest E., 1995. L'Action symbolique. Fondements de psychologie culturelle, 
Paris, L'Harmattan, collection Espaces interculturels). 
 
Boivin Richard,  1995, Le droit des autochtones sur le territoire québécois et les 
effets du régime français, Revue du Barreau, tome 55, no 1, avril-mai, pp. 135-168. 
 
Borins, E. H., 1968. La Compagnie du Nord, 1682-1700, Thèse de maîtrise, 
Université McGill. 
 
Boudreault, René, 2003, Du mépris au respect mutuel, Montréal, Les Éditions 
Ecosociété,. 
 
Chamberland, Roland, Jacques Leroux, Steve Audet, Serge Brouillé et Mario Lopez, 
2004,  Terra Incognita des Kotakoutouemis. L’Algonquinie orientale du Xve siècle, 
Québec, Les Presses de l’université Laval et le Musée de la Civilisation,  
 



 20 

Charest, Paul, « Les Montagnais ou Innus », dans Gérard Duhaime, dir., Le Nord. 
Habitants et mutations, Atlas historique du Québec, Les Presses de l’Université Laval 
et le Groupe d’Études inuit et circumpolaires, 2001, p. 37-51. 
 
Chevrette, Guy, Janvier 2003, Pour la négociation d’un traité juste et équitable. 
Rapport du mandataire spécial du gouvernement du Québec concernant la 
proposition d’entente de principe d’ordre général avec les Innus de Mamuitun et de 
Nutashkuan, Gouvernement du Québec, 51 pages. 
 
Cleary, Bernard, 1989. L'enfant de 7000 ans, Québec, Septentrion. 
 
Commission parlementaire du gouvernement du Québec sur l’ Entente de 
principe d’ordre général entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan 
et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada : transcription 
intégrale des témoignages. Assemblée nationale du Québec, février et mars 2003. 
http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/debats/ci.htm 
 
Commission (Rapport de la ) royale sur les Peuples autochtones du Canada, 1996, 5 
volumes, Ottawa, Groupe Communications Canada. 
 
Conseil tribal Mamuitun : site web (texte de l’Approche commune et cartes) 
http://www.mamuitun.com 
 
Côté, Roch, 2000, Québec 2001. Annuaire politique, social, économique et culturel, 
Fides, 529 pages. 
 
Cumming, Peter, Neil H. Mickenberg, 1980, Native Rights in Canada,  deuxième 
édition, The Indian-Eskimo Association of Canada et General Publishing, Toronto. 
 
Davenport,  Frances Gardiner, 1917. European Treaties bearing on the History of the 
United States and its Dependencies,  Washington D.C.,  The Carnegie Institution of 
Washington. 
 
D'Avignon, Mathieu, 2001. Samuel de Champlain et les alliances franco-
amérindiennes: une diplomatie interculturelle. Mémoire de maîtrise. Québec, 
Université Laval. 
 
Dawson, Nelson-Martin, 1996, Lendemains de Conquête au Royaume du Saguenay, 
1760-1767,  St-Lambert, Nuit Blanche Éditeur. 
 
Delâge, Denis et Jean-Pierre Sawaya, 2001, Les Traités des Sept-Feux avec les 
Britanniques, Québec, Septentrion. 
 
Désy, Jean, Camil Girard, Gilles-H. Lemieux, Alain Nepton, sous la dir., 2004. Le 
potentiel récréotouristique du Moyen-Nord québécois. L’Axe des Monts Valin-Monts 
Otish Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ville Saguenay, GRIR-UQAC. Incluant un CD-ROM. 
 
Dickason, Olive Patricia, 1993a. Canada's First Nations: A History of Founding 
Peoples from Earliest Times, Toronto, McClelland & Stewart. 
 
Dickason, Olive Patricia, 1993b, Le Mythe du sauvage, Septentrion. 
 
 



 21 

Dionne, Paul, 1984. Le Titre aborigène des Indiens Attikameks et Montagnais du 
Québec, Ottawa, Université d'Ottawa, maîtrise sous la direction de Jean-Paul 
Lacasse. 
 
Dupuis, Renée, 2001. Quel Canada pour les autochtones. La fin de l’exclusion, 
Montréal, Boréal. 
 
Dupuis, Renée, 1999. Le Statut juridique des Peuples autochtones en droit canadien, 
Toronto, Carswell. 
 
Émond, André, 1996, « Le sable dans l’engrenage du droit inhérent  à l’autonomie 
gouvernementale » Revue juridique Thémis,  vol. 30, 1. 
 
Flanagan, Tom, Premières nations ? Seconds regards, Québec, Editions du 
Septentrion, 2002. 
 
Francis, Daniel et Toby Morantz, 1984. La traite des fourrures dans l'est de la baie 
James, 1600-1870, Québec, Les Presses de l’Université du Québec..  
 
Frénette, Jacques, 1993, Une honorable compagnie, de petits trafiquants et des 
vauriens. Les relations commerciales entre la Compagnie de la Baie d’Hudson et les 
Montagnais de Betsiamites, 1820-1870, Doctorat, Université Laval. 
 
Frénette, Pierre, dir., 1996. Histoire de la Côte-Nord, Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, Institut québécois de recherche sur la culture. 
 
Gardiner Davenport, Frances, 1917, Europeen Treaties bearing on the History of the 
United States and its Dependencies to 1648, Washington D.C., The Carnegie 
Institution of Washington. 
 
Gill, Lise, 1994, Quatre obstacles majeurs au règlement de la négociation territoriale 
des Attikamekw et des Montagnais, Québec, maîtrise, Université Laval. 
 
Gill, Lise, 2004, Une nouvelle génération de traités pour le Peuple innu, le Canada et 
le Québec, Symposium international sur la Résolution non violente des conflits dans 
les sociétés indigènes d’Amérique latine, Conseil pour la Paix section Amérique Latine 
(CLAIP- El Consejo Latinoamericano de Investigacion para la Paz  et l’Université 
national de Mexico (CRIM), Yautepec, Morelos, Mexico, les 29-31 mars 2004. 
 
Girard, Camil et Groupe de recherche sur l’histoire (GRH-UQAC), portail contenant 
divers documents en ligne sur la question autochtone innue :   
http://www.uqac.ca/dsh/grh/ 
http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh 
 
Girard, Camil et Mathieu d'Avignon,  2005. À propos de transferts culturels. Les 
alliances franco-amérindiennes et la coutume du pays. Champlain 1600-1635, 
Chicoutimi-Saguenay, Saguenayensia, vol. 47, numéro 1, janvier-mars,  pp. 69-76. 
 
Girard, Camil, 2004, Reconnaissance historique des peuples autochtones au Canada. 
Territoire et autonomie gouvernementale chez les Innus (Montagnais) au Québec. 
1603 à nos jours, Texte en ligne : http://www.uqac.ca/dsh/grh/ Symposium 
international sur la Résolution non violente des conflits dans les sociétés indigènes 
d’Amérique latine, Conseil pour la Paix section Amérique Latine (CLAIP- El Consejo 



 22 

Latinoamericano de Investigacion para la Paz) et l’Université national de Mexico 
(CRIM), Yautepec, Morelos, Mexico, les 29-31 mars 2004.   
 
Girard, Camil, 2004, « Acercamiento historico a los Pueblos autoctonos en Canada : 
Territorio y autonomia gubernamental de los Innues (Montaneses) del nordeste de 
Québec desde 1603 a nuestros dias », Ursula Oswald Spring, direction, Resolucion 
noviolenta de conflictos en Sociedades Indigenas en America Latina, Mexico, CLAIP 
et Université autonome de Morelos, Mexico, 2004. 
 
Girard, Camil, 2003a, « Le début des alliances franco-amérindiennes de 1603… 
Premières nations et révision des mythes fondateurs de l’histoire, » dans Jean Désy 
et al., Le GRIR 20 ans de recherche et d’intervention pour le développement local et 
régional, Groupe de recherche et d’intervention régionales, Université du Québec à 
Chicoutimi, p. 219-260. Version remaniée d’un extrait de rapport préparé pour Parcs 
Canada  en 2002, 393 pages (publié avec permission). 
 
Girard, Camil, 2003b. L'Approche commune. Un projet qui s'inscrit dans l'histoire des 
alliances entre les Innus (Montagnais) et les Couronnes (1603 à nos jours), 
Assemblée nationale du Québec, Rapport soumis à la Commission parlementaire sur 
l'Approche commune, Gouvernement du Québec, 10 janvier, 36 pages. 
 
Girard, Camil, 2003c. « Un document inédit sur les droits territoriaux. Le protêt logé 
par les Innus du comté Saguenay en 1851 », Saguenay, Revue Saguenayensia, vol. 
45, no 1, janvier-mars, p. 35-42. 
 
Girard, Camil, Marc-André Bourassa et Gervais Tremblay, 2003. Identité et territoire. 
Les Innus de Mashteuiatsh et la trappe aux castors sur la rivière Péribonka, Alliance 
de recherche université-communauté (ARUC), Conseil de recherche en Sciences 
humaines du Canada (CRSH), Mise en valeur du potentiel récréo-touristique des 
monts Valin et des monts Otish, Chicoutimi, Les Éditions du GRIR-UQAC, 250 pages. 
Incluant cartes des trajectoires ainsi que 6 récits de chasseurs innus. 
 
Girard, Camil et Mathieu d'Avignon, 2000. « Alliances, diplomatie et justice, 1600 – 
1635 », dans Actes de colloque, D'Amérique et d'Atlantique, Tadoussac, Tadoussac, 
Cégep de Baie-Comeau et les Presses du Nord, p. 29-57. 
 
Girard, Camil, 1997. Culture et dynamique interculturelle: trois femmes et trois 
hommes témoignent de leur vie, Chicoutimi, Les Éditions JCL, Collection 
INTERCULTURE (Rapport préparé pour la Commission royale sur les Peuples 
autochtones du Canada). 
 
 
Girard, Camil et Édith Gagné, 1995. « Première alliance interculturelle. Rencontre 
entre Montagnais et Français à Tadoussac en 1603 », Recherches amérindiennes au 
Québec, Le droit international et les Peuples autochtones, no. II, vol. XXV, no 3, p. 
3-14. 
 
 
Girard, Camil et Édith Gagné, 1995. Le Régime français. Traités, chartes de 
compagnies, lettres patentes,  Le Groupe de recherche Histoire GRH-UQAC et le 
Musée amérindien de Mashteuiatsh,  311 pages. 
 



 23 

Girard, Camil et Normand Perron, 1995. Histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, Institut national de la recherche 
scientifique (INRS-Culture et Société), 660 pages. 
 
Grammond, Sébastien, 1995, Les traités entre l’État et les peuples autochtones, Les 
Éditions Yvon Blais. 
 
Groupe de recherche sur l’histoire (GRH-UQAC / site web)  
http://www.uqac.ca/dsh/grh 
http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh 
 
Guitard, Michelle, 1984. Des fourrures pour le Roi au poste de Métabetchouan, 
(Chicoutimi, ministère des Afaires culturelles). 
 
Havard, Gilles, Cécile Vidal, 2003, Histoire de L’Amérique française, Paris, 
Flammarion.  
 
Hénaff, Marcel, 1991. Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale, Paris, 
Belfond. 
 
Humeres, Roxana Paniagua, . «Le Statut de l’Indien au temps de la Conquête. Le 
débat de Valladolid (1550) et les thèses de Vitoria», Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. XXV, no 3, p. 15-28. 
 
Isambert, F. A. et al., 1822-1827. Recueil général des anciennes lois françaises, 
Paris, Belin-Le-Prieur et Paris Verdiere,. 
 
Johnston, Mary Agnes, 1961. The Kings Domain : The domain of the West in New 
France, 1675-1733, Thèse de maîtrise, The University of Western Ontario (London, 
Ontario).  
 
Kurtness, Jacques, 1997,  « Enjeux des négociations territoriales en Nitassinie, »  
sous la direction de Huguette Bouchard, Sciences et sociétés autochtones. 
Partenaires pour l’avenir,  Dossier nu 3, Recherches amérindiennes au Québec, p. 
59-62. 
 
Kurtness, Rémy, 2000. « Vers une nouvelle génération de traité : les négociations 
Conseil Mamuitun-Québec-Canada », dans Actes de colloque, D'Amérique et 
d'Atlantique,Tadoussac, Tadoussac, Cégep de Baie-Comeau et les Presses du Nord, 
p. 131-140. 
 
Lacasse, Jean-Paul, 2004,  Les Innus et le Territoire. Innu Tipenitamun,  Québec, 
Septentrion. 
 
Lacasse, Jean-Paul, 1996. « Le territoire dans l'univers innu d'aujourd'hui », Cahiers 
de Géographie du Québec, vol. 40, no 110, septembre, p. 185-204. 
 
Lajoie, Andrée, Jean-Marie Brisson, Sylvio Normand et Alain Bissonnette, 1996, Le 
statut juridique des peuples autochtones au Québec et le pluralisme, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Blais. 
 



 24 

Le Clercq, Chrestien, 1691 : Etablissement de la foy dans la Nouvelle-France 
contenant la publication de l'Evangile, l'histoire des colonies françoises, & des 
découvertes qui s'y sont faites jusqu'à présent [...], Paris, A. Auroy, vol. I. 
 
Lepage, Pierre, 2002, Mythes et réalités sur les peuples autochtones. La rencontre 
Québécois-Autochtones, Gouvernement du Québec, Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, Education Québec, 88 pages. 
 
Lescarbot, Marc, 1911 : Histoire de la Nouvelle-France, vol. II, The Champlain 
Society. 
 
Mahn-Lot, Marianne,  dir., 1964, Barthélémy  de las Casas : l’évangile et la force, 
Paris, Les Editions du Cerf. 
 
Mailhot, José et Sylvie Vincent, 1979. La situation des Montagnais du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de la Haute Côte-Nord au milieu du XIXe siècle, Conseil Attikamek-
Montagnais (CAM).  
 
Malouf, Albert, 1973, La Baie James indienne. Texte intégral du jugement du juge 
Albert Malouf, présentation de André Gagnon, Montréal, Editions du Jour. 
 
Martinez, Miquel Alfonso, 1999, Droits de l’Homme et Peuples autochtones. Études 
des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les 
populations autochtones, Rapport  final du rapporteur  spécial , Commission des 
Droits de l’Homme, Sous-commissiion de la lutte contre les mesures discriminatoires 
et de la protection des minorités. Cinquante et unième session. Point 7 de l’ordre du 
jour. 
 
McNeil, Kent, 1999, « Sovereignty and the Aboriginal Nations of Rupert’s Land », 
Manitoba History, Manitoba Historical Society,  numéro 37, printemps-été, 1999, p. 
2-8. 
 
Moar, Clifford, 2002. Les Gardiens du Cercle, Témoignage d’un Innu. Mashteuiatsh, 
Québec, Chicoutimi, GRH-UQAC. 
 
Morin, Michel, 2004, « La dimension juridique des relations entre Samuel de 
Champlain et les autochtones de la Nouvelle-France », Revue juridique Thémis,  393-
426. 
 
Morin, Michel,  2000, « Quelques réflexions sur le rôle de l’histoire dans la 
détermination des droits ancestraux et issus de traités », Revue  juridique Thémis, 
34, 295, pp. 329-368. 
 
Morin, Michel, 1997. L'usurpation de la souveraineté autochtone. Le cas des peuples 
de la Nouvelle-France et des colonies anglaises de l'Amérique du Nord, Montréal, 
Boréal. 
 
Morin, René, 1994. « Le droit des peuples autochtones au Canada: un droit sui 
generis situé au carrefour du droit constitutionnel et administratif », Sherbrooke, 
Congrès du Barreau, 10 et 11 juin. 
 
Nish, Cameron, 1975. François-Étienne Cugnet, 1719-1751 : entrepreneur et 
entreprises en Nouvelles-France, Montréal Fides. 



 25 

 
Normandin, Joseph-Laurent, Journal de, 1732, Transcription intégrale accessible en 
ligne : 
http://www.uqac.ca/dsh/grh 
http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh 
 
Ordonnances des intendants et arrêts portant règlements du Conseil supérieur de 
Québec. Nouvelle-France. 1540-1758, 1991. Volume II, Réimpression de l'édition 
originale (1806) avec l'aimable autorisation de la bibliothèque nationale du québec 
(Département des Collections Spéciales), Les Éditions du Chardonnet, Sainte-Eulalie, 
Québec, p. 87 ss. 
 
Oswald Spring, Ursula, sous la direction (2004), Resolucion noviolenta de conflictos 
en Sociedades Indigenas y minorisa, Mexico, CLAIP et Universidad de Morelos. 
 
Panasuk, Anne-Marie, Jean-Pierre Proulx, 1981, La résistance des Montagnais à 
l’usurpation des rivières à saumon par les Euro-Canadiens, du XVIIe  au Xxe siècle, 
Thèse de maîtrise, université de Montréal, 1981. 
 
Parkman, Francis, 1900 : Pioneers of France in the New World, Toronto, Georges N. 
Morang & Company. 
 
Shortt, Adam et Arthur Doughty, 1913 : Canada and its provinces, vol. I, Toronto, 
Éd. Shortt et Doughty. 
 
Schulze, D., 1997, « L’application de la Proclamation royale de 1763 dans les 
frontières originales de la Province de Québec : la décision du Conseil privé dans 
l’Affaire Allsopp, » Revue juridique Thémis, vol. 31. 
 
St-Onge, Hélène, maîtrise en linguistique innue UQAC et Camil Girard, 2002. 
Enquête sur la signification de la toponymie ilnu à partir d’une carte ancienne du 
Père Pierre Laure (1731), UQAC, ARUC/CRSH/Monts Valin. (131 termes analysés en 
collaboration avec des locuteurs innus de Betsiamites, dictionnaires anciens et 
contemporains).  
 
Simard, Jean-Paul, 1968. Incursion documentaire dans Le Domaine du Roi 1780-
1830, Centre d'Études et de Recherches historiques du Saguenay, Séminaire de 
Chicoutimi, 118 pages. 
 
Simard, Jean-Paul, 1968. « Onze années de troubles dans les Postes du Roi, 1821-
1831 », Saguenayensia, vol. 10, no 1, janvier-février, p. 2-5. 
 
Sulte, Benjamin, 1882 : Histoire des Canadiens-français, Montréal, Wilson Éd. 
 
Thierry, Éric, dir., (2004), Samuel de Champlain, Voyages en Nouvelle-France. 
Exploration de l’Acadie, de la vallée du Saint-Laurent, rencontre avec les autochtones 
et fondation de Québec, Paris, Cosmopole,. 
 
Tremblay, Victor, 1984. Histoire du Saguenay, depuis les origines jusqu'à 1870, 4e 
édition, Chicoutimi, Librairie régionale, 483 pages. 
 



 26 

Vincent, Sylvie et Joséphine Bacon, 2002 : Première rencontre entre Innus et 
Français : la tradition de Betsiamites, Montréal, Centre de recherche et d'analyse en 
sciences humaines. Rapport préparé pour Parcs Canada. 
 
Vincent, Sylvie et Joséphine Bacon, 1997 : Uepishtikuiau. Récits et dires des Innus 
sur les premiers contacts avec les Français, Montréal, Centre de recherche et 
d'analyse en sciences humaines. Document utilisé avec la gracieuse permission de 
l'Institut culturel et éducatif montagnais (ICEM). 
 
Trigger, Bruce. Les Indiens, la fourrure et les Blancs : Français et Amérindiens en 
Amérique du Nord, [Montréal], Boréal/Paris, Seuil, 1990. 
 
 

3) História da França Antártica e da França Equinocial 
 
 
ABBEVILLE, C. Abbeville (d’), Histoire de la mission des Pères Capucins en l’Isle de 
Maragnan et terres circonvoysines où est traicté des singularitez admirables et des 
meurs merveilleuses des Indiens habitans de ce pais. Avec les missives et advis qui 
ont été envoyez de nouveau, Paulo Prado éditeur, 1922.  
 
ABBEVILLE, Claude História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão 
e terras circunvizinhas. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. 
 
BRITO, Eduardo Bittencourt. Villegagnon - O Rei do Brasil. 2a edição, Rio de Janeiro, 
Livraria Francisco Alves Editora S. A., 2002.  
 
CLERC, Charly Le Voyage au Brésil de Jean de Lévy; Paris, 1927 
 
CONTE, R. (le) « Français et Rochelais au Maragnon (1594-1645) », Revue Maritime, 
1er semestre 1931, pp. 752-772. 
 
DAHER, Andrea, « les Singularités de la France équinoxiale : histoire de la mission 
des pères capucins au Brésil (1612-1615) », la France-Amérique (XVIe-XVIIIe 
siècles), édition de Frank Lestringant, actes du 35e colloque des études humanistes, 
Paris, Champion (coll. « Travaux du Centre des études supérieures de la Renaissance 
de Tours : le savoir de Mantice », no 5), 613 p., p. 289-313. 1998, 
 
BONNICHON, Ph. Des cannibales aux castors. Les découvertes françaises de 
l’Amérique (1503-1788), Paris : Editions France-Empire, 1994. 
 
BOUCHER, Ph. P. Les Nouvelles Frances. France in America 1500-1815. An Imperial 
Perspective, Providence, The John Carter Brown Library, 1989. 
 
DALMASSY, H. Chavane de « Les Français en Maranhao » Paris : Revue des 
Questions Historiques, septembre 1936, pp. 46-77. 
 
CROUZET, D. « A propos de quelques regards de voyageurs français sur le Brésil 
(vers 1610-vers 1720) : entre espérance, malédiction et dégénérescence », in K. 
Queirós Mattoso (de), I. Muzart-Fonseca dos Santos et D. Rolland (dir.), Naissance 
du Brésil moderne 1500-1808, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 1998, pp. 
67-117. 
 



 27 

EVREUX, (d’), Voyage dans le Nord du Brésil fait pendant les années 1613 et 1614…, 
publié d’après l’exemplaire unique conservé à la Bibliothèque impériale de Paris, 
Ferdinand Denis éditeur, 1864.  
 
GAFFAREL, Paul Gaffarel. Histoire du Brésil Français au XVIéme siécle; Paris, 1878. 
 
GRUNBERG, B. « Le Brésil et le commerce interlope français au début du XVIe siècle 
», in K. Queirós Mattoso (de), I. Muzart-Fonseca dos Santos et D. Rolland (dir.), Le 
Brésil, l’Europe et les équilibres internationaux XVIe-XXe siècles, Presses 
Universitaires de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 47-58. 
 
HEURLHARD, Arthur. Villegagnon, roi d`Ámerique, un homme de mer au VXIéme 
siècle (1510-1572). Paris, Ernest Leroux,1897. 
 
JARNOUX,  Ph. « La France équinoxiale : les dernières velléités de colonisation 
française au Brésil (1612-1615) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol. 
98, 1991, n° 3, pp. 273-296.  
 
LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército 
Editora, 1961, nas notas de Sérgio Milliet. 
 
LESTRINGANT, Frank, 1999, Le Huguenot et le Sauvage, Paris, Klincksieck. 
 
LESTRINGANT, Frank, « l'Effacement du Brésil français : les Lettres jésuites 
portugaises en France (1570-1590) », Naissance du Brésil (1500-1808), sous la 
direction de Katia de Queiros Mattoso, Paris, PUPS, Centre d'études sur le Brésil, p. 
143-158. 1998 
 
LESTRINGANT, Fr. L’atelier du cosmographe ou l’image du monde à la Renaissance, 
Albin Michel, 1991. 
 
LESTRINGANT, Fr. L’expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIe siècle), 
Genève, Librairie Droz, 1996. 
 
LESTRINGANT, Fr. « Les représentations confessionnelles du Brésil en France : de la 
France Antarctique à la révocation de l’Edit de Nantes », in K. Queirós Mattoso (de), 
I. Muzart-Fonseca dos Santos et D. Rolland (dir.), Le Brésil, l’Europe et les équilibres 
internationaux XVIe-XXe siècles, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 
61-75.JULIEN, Ch. A. (dir.), Les Français en Amérique pendant la première moitié du 
XVIe siècle, Paris: P.U.F., 1946. 
 
PEILLARD, Leonce Villegagnon, Vice-Amiral de Bretagne, Vice-Roi du Brésil. Paris, 
Editions Perrin, 1991.  
 
PERRONE-MOISES, L. (ed.), Le voyage de Gonneville (1503-1505) et la découverte 
de la Normandie par les Indiens du Brési. ,Paris: Editions Chandeigne, 1995. 
 
PIANZOLA,  M. Des Français à la conquête du Brésil (XVIIe siècle). Paris: 
L’Harmattan, 1991. 
 
THEVET, André. As Singularidades da França Antártica. Coleção Reconquista do 
Brasil, número 45, São Paulo, Livraria Itatiaia Editora Ltda, Editora da Universidade 
de São Paulo, 1978. 



 28 

 
 

4) História da América portuguesa (Brasil colonial) 
 
ABREU, Capistrano. Capítulos de História Colonial 1500-1800. Coleção Grandes 
Nomes do Pensamento Brasileiro da Folha de São Paulo, São Paulo, Martins Fontes - 
Edição Temas Brasileiros, 2000. 
 
ALENCASTRO, Luiz Felipe. Le commerce des vivants: traite d’esclaves et "pax 
lusitana" dans l’Atlantic sud. Paris: mimeo, tese de doutoramento,  
1985-1986. 
 
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização São Paulo: Cia das Letras, 1992. 
 
CALMON, Pedro. Introdução e Notas ao Catálogo Genealógico das principais Famílias, 
de Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. Salvador, Bahia. Empresa Gráfica da Bahia, 
1985. 2v. 
 
Cartas jesuíticas José de Anchieta, Manoel da Nóbrega e Azpicuelta Navarro.  
Belo Horizonte: Itatiaia, 1988. 
 
CORTESAO, Jaime. Raposo Tavares e a formação territorial do Brasil. Rio de Janeiro: 
MEC, 1958. 
 
CUNHA, Manoela Carneiro (org.). Índios no Brasil   
São Paulo: Cia. das Letras, 1992 
 
FERNANDES, Florestan. "Antecedentes Indígenas: Organizações das Tribos Tupis" in 
HOLANDA, Sérgio Buarque (direção). História Geral da Civilização Brasileira, 11a 
edição, Rio de Janeiro, BCD União dos Editores S. A., 2000. 
 
FREYRE, Gilberto Freyre. Casa grande e senzala Rio de Janeiro: José Olympio. 1ª 
edição: 1933. 
 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1959. 
 
HOLANDA, Sergio Buarque; FAUSTO, Boris (orgs.), História geral da civilização 
brasileira. São Paulo: Difusão Européia do Livro, várias datas. 
 
HOLANDA, Sergio Buarque. Monções. São Paulo: Alfa-Omega, 1ª edição, 1976. 
 
HOLANDA, Sergio Buarque de Holanda. Visão do paraíso  
São Paulo: Brasiliense, 6ª edição, 1994. 
 
HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil Rio de Janeiro: José Olympio,  
1933. 
 
JABOATÃO, Fr. Antonio de S. Maria. Catálogo Genealógico das principais famílias que 
procederam de Albuquerques e Cavalcantis em Pernambuco e Caramurús na Bahia. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol.LII. 
 



 29 

NOVAIS, Fernando A. (diretor) A história da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1997. 
 
NOVAIS, Fernando. Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial. São Paulo: 
Brasiliense, 2ª edição, 1986. 
 
MAURO, Fréderic. Portugal, o Brasil e o Atlântico. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. 
 
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra, São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
 
PRADO Jr. Caio Prado Júnior. Evolução política do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 
1975. 1ª edição: 1933. 
 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
 
RIBEIRO, Darcy; MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. A fundação do Brasil: 
testemunhos 1500-1700. Petrópolis: Vozes, 2a edição, 1993. 
 
SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil – 1500-1627, 7a ed., Coleção Reconquista 
do Brasil, Volume 49, São Paulo, Editora Itatiaia Ltda., 1982, pág. 161. 
 
SERRÃO, Joaquim Veríssimo Serrão. O Rio de Janeiro do Século XVI. Vol. I, Lisboa, 
Edição da Comissão Nacional de Comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro, 
1965. 
SOUSA, Gabriel Soares de Sousa Notícias do Brasil. São Paulo: Livraria Martins 
Editora, s/d. 
 
STADEN, Hans Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988. 
 
SOUZA, Laura de Mello. Os desclassificados do ouro. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 
 
VELLOSO, Queirós. Fernão de Magalhães: A Vida e a Viagem, Lisboa, 1941. 
 

 
 
 
 
 
 
 


