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A) Antecedentes
Desde a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, os territórios recém-

descobertos despertaram grandes interesses de outros povos europeus. A França
foi o primeiro reino europeu que contestou o Tratado de Tordesilhas (1494), que
dividiu as terras descobertas na América entre Portugal e Espanha.

O litoral brasileiro era constantemente frequentado pelos franceses desde
o período da extração do pau-brasil. Os franceses, nessa época, mantinham
permanentes contatos com os povos indígenas e dessa relação articulavam
acordos e alianças com esses povos.

Esse tipo de expedição, empreendida tanto por armadores quanto por
corsários, passou a ficar tão frequente que, em 1526, veio de Portugal uma frota
com objetivo específico de patrulhar a costa e expulsar os franceses que
navegavam naquela região. No comando estava Cristóvão Jaques, que, dez anos
antes, já havia percorrido o litoral brasileiro em uma expedição guarda-costas.
Dessa última vez a sua frota chegou a enfrentar naus francesas, aprisionando
tripulantes



B) A França Antártica ( 1555 – 1567 )

Em 1555, Nicolas Durand de Villegaignon ,sob ordens do Rei Francês Henrique II,
desembarcou com dois navios na região da Baía de Guanabara e iniciou a construção da
França Antártica (por acharem que estavam próximos ao polo antártico).

A colônia conseguiu o apoio dos índios tamoios, que os auxiliaram na exploração
do pau-brasil em troca de artefatos produzidos na Europa, principalmente os de metal,
como ferramentas.

Destaque para a boa convivência entre calvinistas franceses, os huguenotes, e
católicos na Baía da Guanabara. Inicialmente amistosa, a convivência entre os adeptos
dos dois tipos de cristianismo passou a sofrer problemas que resultaram no
enfraquecimento da organização da França Antártica.

O principal povo indígena que perpetuou a aliança com os franceses foi o Tamoio.
Deste acordo surgiu a Confederação dos Tamoios (aliança entre diversos povos indígenas
do litoral: tupinambás, goitacás, carijós entre outros), que possuíam um objetivo em
comum: derrotar os colonizadores portugueses.



Após uma série de conflitos, a administração do governador-geral Mem de Sá ,
auxiliado pelo sobrinho Estácio de Sá , conseguiu retirá-los dali no ano de 1567. Para
tanto, foi necessário que os portugueses negociassem com as lideranças indígenas da
Confederação dos Tamoios que apoiavam a presença francesa no Brasil. Os padres
jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram de grande ajuda para conseguir
reverter o apoio militar indígena para o lado português dessa disputa.

C) A França Equinocial ( 1612 -1615)

Mesmo sendo usualmente derrotada, a França ainda buscou executar outras
ações de invasão pelo território brasileiro. No ano de 1612, chegaram à região
nordeste e fundaram o forte de São Luís (homenagem à Luís XIII). Segundo os registros,
os franceses queriam ali criar uma colônia chamada França Equinocial. Esse forte
acabou se tornando um dos mais importantes marcos históricos coloniais da cidade de
São Luís, futura capital do estado do Maranhão.


