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CARITA, H. e ARAÚJO, R. ROSSA, W 
tabela abaixo____________________
Verf içamos______________________
primeiras observações da longitude 
"Hveis fechados com vidro..."

uma indivisibi|icjade)

a 1 799, discípulo

I
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I Fig. 163 a Fig. 164_______
todos os tratados holandeses 
nota 1

das eclipses____________________________
Por sua vez, a Carta de 15/07/1755________
exacão_______________________________
mapeamento__________________________
"território" limitado e contínuo  
natureza descontínua e ilimitada  
dos atuais estados_____________________
Tabela dos engenheiros militares atuantes no 
Brasil

430^ 
J36_ 
439 
439 
446 
447 
450 
453 
477 
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478 
513 
503
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Cns n COMES, M. do C. A represento e^ °.
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í Ç^c5de Câmara e Cadeia  
' | projeto da nova Alfândega  

t Solar do Ferrão 
1 substituição progressiva tratados

: embora parte_____________________
_ tal como os abaixo descritos

Fig. 152'________________________  

representações iconográfica e ortográfica

Fig. 152_________________________
_ Fig. 152_________________________

Serrão Pimentel___________________
j Fig. 153_________________________
ALTIMETRIA_____________________
já para linhas_____________________
PLANIMETRIA____________________
Fig. 161 a Fig. 162

 

Iflí ^3b;----------------- --------- 

 Fig.<Í43a  - 
 I Fig. 142b _

substituição progressiva por Uatados  

embora parta 

[cortar]   

__ I_ _____ —  

 representações icnográfi ca e ortqgráfiic:a
; Fig. 152-  
j Fig.152-__________________________

 

■ Serrão Pimentel (vide AnexoJl) 
i Fig. 154 

 

1 ALTIMETRIA (Fig. 105")
; já que as linhas  
; PLANIMETRIA (Fig. 10521  

Fig. 161 a Fig. 162a
| Incluir: josé da Silva Leal (ex-partidista desta Aula, de 1 795 
I

: de Manoel- R- Teixeira) 
’ Fig. 162b a _FjgJL16z^_ 

I todos os tratados holandeses e franceses  
nota 338: ao contrário do que dissemos aqui, a Igreja do Convento de N. S. da 
Ajuda foi projetada por Alpoim (PARDAL, P. 1987). Como não possuíamos 

i documentação gráfica para analisá-la, optamos por excluí-la da série das 

I igrejas cariocas objeto de estudo mais aprofundado^  
j na fachada de Gesú de Roma e no Livro IV de Serlio (vide Fig. 1 38) _  
i e o projeto de "F.R.X." 
! entre 1734 e 1738JcqrrigiqFiS^21^L

i entre 1734 e 1738
A i ■ ■ ■ .. .. . . . .... ... — -

J Fig. 213, Fig. 215, Fig. 216  
 Fig. 216 

Fig.215  
   

_ C-1747________________________
_ c.1746_________________________

  

_ Sediado_____________________
   

I fora intencionalmente criado
«Maaavw^B»******»*^  

Felix Botelho de Queiroz 
 

_ Qbserva-se_____________________
Fig. 231, Fig. 217, Fig. 210 »’  

| Fig. 230 
   

| RQSSA, W, A cidade portuguesa ... 
   

tabela ao lado_________________   
__ | Verificamos ____________________

 

 primeiras observações buscando-se maior precisão no cálculo da longitude 
I Fig. 105"   

| Fig. 258"z e Fig. 260
 

dos eclipses
ACarta de 15/07/1755______________  
exação_________   

mapeado________________
"território" limitado e descontínuo 
natureza contínua (espaço marcado por 
nos atuais estados
Tabela dos PRINCIPAIS engenheiros militares
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CUIDADOS METODOLÓGICOS

Os "desenho? legados pelos engenheiros militares, amplamente mobilizados

devem ser analisados com certo cuidado:

isso significa considerá-los

(equivalentes) da realidade mas "representações" da mesma.

• Concebê-los como reproduções fidedignas do real pode induzir a equívocos. Em muitos casos

trata-se de projetos jamais realizados.

O "desenho" do engenheiro militar é orientado por hábitos e instrumental próprios do seu

específica, permanecendo manuscritos até as últimas décadas do século XVIII, constituindo-se

em documentos de circulação restrita à esfera administrativa oficial e aos canteiros de obras.

Eram assunto de Estado, encomendados pelo Estado, para auxiliar na viabilização dos seus

a sua feitura para se reconstituir o seu contexto de origem e respectivas significações.

cartografia ou iconografia e os ofícios destinados às seções de manuscritos, muitas vezes sem

qualquer menção à cota do desenho anexo.

• A existência de inúmeros desenhos e tratados legados pelos engenheiros militares portugueses é

prova concreta de que a teoria orientava a prática; de que houve investimento da parte da Coroa

desígnios.

• É imprescindível a leitura dos manuscritos que os acompanhavam e dos tratados que orientavam

não se deram ao sabor das circunstâncias; que os profissionais atuantes em Portugal e no Brasil 

estavam habilitados para desenhar (i.e. "raciocinar"} e adaptar-se aos mais variados contextos.

*

não

na pesquisa histórica,

as ações políticas estiveram norteadas por objetivos claros ena formação de profissionais; que

o que redunda em uma natureza bastante"métier", atendendo a "desígnios" estratégicos,

Embora dependente da contratação de estrangeiros, a Coroa, a partir de 1573 passou a investir na 

formação dos fidalgos destinados a encabeçar os seus desígnios de conquista. A "razão"norteou 

as ações dos portugueses como das demais nações do período; "razãd' marcada por objetividade 

e pragmatismo.

como duplos

maioria das bibliotecas consultadas observamos uma criminosaContraditoriamente, na

E preciso interpretá-los criticamente e

separação da iconografia e ofícios correlatos - a primeira relegada normalmente às seções de
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RESUMO

Portugal, visando a demonstrar a

importância dessa ciência nas ações oficiais da Coroa. O investimento

expansionista desenvolvida pelas nações do período.

Disegno apresentava a tripla conotação de raciocínio prévio (i.e.

projeto), desígnio. a

de "desenhos-desígnio?

correlata legada pelos engenheiros militares, permite entrever os

diferentes momentos da política de colonização

"territórid' do Brasil e conhecer os instrumentos e a racionalidade

dessa ação política. Tanto quanto qualquer arma

desenho eficiente

controle do "territórid'; veículo capaz de fornecer à Coroa a medida

do seu império e materializar nas "Conquistas" a presença de um Rei

ausente.

18

nesse precioso instrumental de "projetd' e na formação de um quadro

entre os séculos XVI e XVIII, em

de fogo, foi o

e produção do

representação

e documentaçãointerpretação da série

mecanismo de conhecimento, apropriação e

Esta tese se propõe a apresentar uma revisão do conceito de desenho

de profissionais habilitados para tanto, foi parte da política

gráfica e Nesse sentido,
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ABSTRACT

the expansionist policy adopted by Portugal and other countries.

It must be emphasized that the meaning of words changes with time and

At that time, disegno had three meanings: design, drawing and intent

"drawings" and related documents left by military engineers reveals the

different moments of the colonising policies and unveils the Instruments

and the rationality of such polioes. As much as any military weapon,

design was an efficient tool for knowledge, appropriation and control over

the "territory"; it was a means to provide the Crown with a measure of the

extent of its empire and to materialize the presence of an absent king in

conquered lands.

The purpose of this thesis is to make a review of the concept of "design" 

between the 1 6,h and 18lh centuries, in Portugal, willing to demonstrate the

importance of that Science to the Crown. Among other things, investing in 

such valuable “project"tooIs and training craftsmen to use it, was part of

that our current definition of drawing is quite limited vis-à-vis that 

prevailing sense during the period between the 16th and the 18,h century.

(plan, purpose, goal). In this broad sense, the interpretation of the set of



fTlTbris
íUNI 
t etn 5

19B4 Jè

I

46216

*

li

4

<

I»

F

• *
tf

»
> z

i

:

i
*•s

rf
•<

r 4

>

<•
-v-

——•

i

/
z.

* I
z

■ V
—

*
.

X*

a.-'*

2J'

Í3t

> «

—■*

* < < .•A

•4 9 /■0

4

f 
/

= f»

. ' ■

>■

’■ \

-

w

<r

*

<<

'1,1 
••

r ?■

7>er> 
sid|ade|;

' .í c .z

INIVERSHMDEDESÃO-
RUSUMl* H ABOOmnBA B Ç|

' .

3íT*

>f.

^^9

• 1

A 
t ’>7

1

. ■ 

5C><;^

7-

7^

%

'■ L

l <f.

X

f--J \
L r

'■

•t



Os estudos de Nestor Goulart Reis Filho foram pioneiros ao focalizar o

processo de urbanização do Brasil

conjunto de agentes sociais envolvidos

que foi

Robert

menta/ " (1936) ou que "a ordem era ignorada pelos portugueses"

(1955). Munido de base empírica marcada predominantemente por

metodologia de pesquisafontes iconográficas, lançando mão de

diversa daquela tradicionalmente empregada

natureza e mesclando

Sociologia, Nestor Goulart Reis Filho

primeiro estudo crítico sobre a matéria, apresentado-o

como tese de Livre Docência à FAUUSP, em 1964. Após o clássico

"Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil (1500-1720)3",

INTRODUÇÃO

económicas. Ao analisar aspectos da Urbanização e do Urbanismo no

Brasil nos três primeiros séculos, aqueles estudos apontavam para a

3 REIS FILHO, N. G. Contribuição ao Evolução Estudo da Urbana do Brasil (1500/1720), 1968 (Tese de 
Livre Docência defendida na FAUUSP em 1964).

no grande empreendimento

a colonização, com suas importantes dimensões políticas e

procedeu ao

e indiretamente apontar para o

Arquitetura, Urbanismo e

complexidade que envolvia tal processo social, para além da 

equivocada observação de Sérgio Buarque de Holanda1 e

em estudos dessa

Smith2 de que a ação dos portugueses no Brasil não era um "produto

1 HOLANDA, Sérgio B. de. O semeador e o ladrilhador. In: Raízes do BrasiL 26a. ed. São Paulo, Cia das 
Letras, 1995.

SMITH, Robert C. Arquitetura Colonial. In: As Artes na Bahia. Ia parte. Livraria Progresso Editora, 1955. 
p. 11-13.

um olhar fruto de uma tripla formação em



Cidades do

livro

1

curiosamente

Augusto França, Eduardo Horta Correia e Rafael Moreira. Deste grupo

(1995) e
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sua origem na "Conquista" e 

portugueses retomá-lo nos anos 90, com destaque para os jovens 

pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa, discípulos de José

recente tese de doutorado (ainda nâo defendida) referente à Capitania 

do Mato Grosso; bem como os trabalhos de síntese feitos por Walter 

Rossa7, publicados na Coletânea História da Arte Portuguesa

na Revista Oceanos {no. 41, 2000); para além do Colóquio "A cidade 

como civilização: Universo Urbanístico Português 1415-1822",

4 REIS FILHO, N. G. e BRUNA, P. J. V. (colaborador). Catálogo de iconografia das Vilas e Cidades do 
Brasil Colonial (1500-1720). São Paulo, FAUUSP, 1964.
5 REIS FILHO, N. G. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. (Colaboradores: Beatriz P. Siqueira 
Bueno e Paulo J. V. Bruna]. São Paulo, EDUSP/ Imprensa Oficial do Estado/ FAPESP, 2000.
6 ARAÚJO, R. M. de. Engenharia militar e urbanismo. In: MOREIRA, R. (dir.). História das fortificações 
portuguesas no mundo, 1989; ARAÚJO, R. M. As cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e 
Mazagão,1992e1998.
7 ROSSA, W. A cidade portuguesa .In: História da Arte Portuguesa, 1995. Vol. III; ROSSA, W. A 
construção do Brasil Urbano. Oceanos, 4L 2000.
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Se o estudo do processo de Urbanização português teve

"Metrópole", coube aos

destaca-se a belíssima dissertação de mestrado de Renata Malcher de 

Aráujo6 sobre o processo de Urbanização da Amazônia (1992) e sua

•A

não na
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“Imagens de Vilas e

conjunto significativo

século XVIII - cujo lançamento foi acompanhado de

originais no MASP, por ocasião das Comemorações dos 500 Anos do

Brasil pouco se escreveu sobre a matéria.
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hoje em reedição, do "Catálogo de iconografia das Vilas e

Brasil Colonial (1500-1720)"' e recentemente de um terceiro

Cidades do Brasil Coloniaf", incluindo um 

de documentos iconográficos referentes ao 

uma Exposição de



parceria com Helder Carita8, em Coimbra

(1999), mobilizando cerca de 300 pesquisadores de todos os cantos do

intercâmbio de informações,saudável retomada depropiciou

"Coletânea de

Actas do(2000), as //

uma exposição de cartazes itinerante. Sobre a questão,

Margarida Valia publicaram outra recente síntesee

iconográfica; material hojeenvolvendo ampla pesquisa(1999),

também disponibilizado Entre os anos 60 e os 90,na Internet.

sobressaem a dissertação de mestrado da geógrafa norte-americana,

(1979), que contemplou o

urbanização do Brasil no século XVIII; os artigos publicados por Nestor

Goulart Reis Filho13 na Espanha e na série Cadernos de Pesquisa do

LAP (Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e

r-

!

3

í

r

Colóquio" e

encabeçado por ambos em

mundo luso - índia, Sri Lanka, África, Ilhas Atlânticas e Brasil - que

discussões, estado atual da Arte, e produtos como a

Manuel Teixeira11

Roberta Marx Delson12

Estudos (1998), uma “Bibliografia Gerai'™

8 Autor de uma belíssima dissertação de mestrado, publicada com o título: CARITA, H. Lisboa Manuelina 
e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521). Lisboa, Livros Horizonte, 1999.
9 CARITA, Helder e ARÁUJO, Renata M. (coord.). Co/ectânea de estudos. Universo Urbanístico Português 
1415-1822. Lisboa, CNCDP, 1998.
10 ARAÚJO, R.; ROSSA, W. ; MÉNDEZ, P.; GUTIÉRREZ, R. Bibliografia Ibero-Americana da História do 
Urbanismo e da Urbanística 1415-1822. Lisboa, CNCDP, 2000.
11 TEIXEIRA, M. e VALLA, M. O urbanismo português. Séculos XIII-XVIII, 1999.
12 DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil-Colónia. Planejamento espacial e social no século 
XVIII. Brasília, Ed. Alva-Ciord, 1997.
13 REIS FILHO, N. G. Urbanismo no Brasil. Séculos XVI-XVIII. In: ALOMAR, Gabriel (coord.). De 
Teotihuacán à Brasília. Estúdios de Historia Urbana Iberoamericana y Filipinas, 1987, p. 351-369; REIS 
FILHO, N. G. A Cidade e a Independência (1750-1850). In: SOLANO, F. (coord.). História Urbana de 
Iberoamerica; REIS FILHO, N. G. Brasil. In: SOLANO, Francisco (coord.). Historia Urbana de 
Iberoamerica. La Ciudad Barroca. Analises 1573/1750, 1990. Tomo II, Cap. 6; REIS FILHO, N. G. Notas 
sobre o urbanismo no Brasil. Primeira parte: período colonial. Cadernos de Pesquisa do LAP, 1995; REIS 
FILHO, N. G. Notas sobre o urbanismo Barroco no Brasil. Cadernos de Pesquisa do LAP, 1994.

processo de
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14, também

1998. p . 267- 301; FONSECA, C. D. Agentes e contextos das 
___ Oceanos, Lisboa: CNCDP, 41_: 84-103, jan.-

processo de urbanização e o

Gerais16 e de Luiz Cláudio Bittencourt17 sobre o

e seus orientandos,

ÍAjÍt

têm se

Sobre os engenheiros militares, Rafael Moreira18

e Pedro de Aboim Cid21
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Paulo Ormindo de Azevedo 

publicado na Espanha; os recentes trabalhos de Maria Helena Flexor 

sobre as vilas pombalinas, de Cláudia Damasceno Fonseca sobre o 

urbanismo na Capitania

M AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Urbanismo de trazado regular en los dos pnmeros siglos de la 
colonización brasilena. In: Estúdios sobre urbanismo iberoamericano. Siglos XVI al XVIIL Sevilla, Junta 
Andalucia, 1990.
15 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Núcleos urbanos planejados do século XVIII. In: Cidade, história, cu tura 
e arte. Atas do V congresso de história da arte, São Paulo: FAPESP, ECA, USP, 1993; FLEXOR, Maria 
Helena Ochi. As vilas pombalinas do século XVIII: estratégias de povoamento. In: V seminário de história 
da ddade e do urbanismo, São Paulo: PUCCAMP, 1998; FLEXOR, Maria Helena Ochi. Cidades e vilas 
pombalinas no Brasil do século XVIIL In: Universo urbanístico português 1415-1822. Colectânea de 
Estudos. Lisboa: CNCDP, 1998; FLEXOR, Maria Helena Ochi. Núcleos Urbanos planejados do século 
XVIII: Porto Seguro e São Paulo. São Paulo: CEB, Universidade Federal da Bahia, 1999; FLEXOR, Maria 
Helena Ochi. Núcleos urbanos criados por Pombal no século XVIII Cidades e colonização espanhola e 
portuguesa: particularidades, semelhanças e diferenças In: Universo urbanístico português 1415-1822. 
Lisboa: CNCDP, 2000; FLEXOR, Maria Helena Ochi. Criação da rede urbana na capitania da Bahia, 
século XVIIL In: Universo urbanístico português 1415-1822. Lisboa: CNCDP, 2000.

FONSECA, C. D. Do arraial à cidade: a trajectória de Mariana no contexto do urbanismo colonial 
português In: CARITA, Helder e ARAÚJO, Renata (coords.). Colectânea de Estudos. Universo Urbanístico 
Português, 1415-1822. Lisboa: CNCDP, ‘‘
intervenções urbanísticas nas Minas Gerais do século XVIIL 
mar., 2

BITTENCOURT, L. C. Regularidades do Visível. Tese de Doutorado apresentada à F AU USP, 1999.
11 Em se trstando de muitos títulos, consultar bibliografia.

SOROMENHO, Miguel. Classicismo, italianismo e "estilo chão". O ciclo fi li pi no. In: PEREIRA, Paulo 
(orgj. História da Arte Portuguesa. Lisboa, Círculo de Leitores, 1995. Vol. II. p .377-403; SOROMENHO, 
Miguel. Manuel Pinto de Vilalobos: da engenharia militar à arquitectura. Dissertação de mestrado 
apresentada ao Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 1991; SOROMENHO, Miguel. O desenho das fortificações. Dois 
manuscritos inéditos do Engenheiro Vianense Manuel Pinto Vilalobos. Viana do Castelo, Câmara 
Municipal, 1998.

nPAAR, Edwin. Luís Serrão Pimentel and the 'Dutch school' of fortification, 1995. (Artigo ainda não 
publicado, gentilmente fornecido pelo autor); PAAR, Edwin. As influências teóricas holandesas na 
arquitectura militar portuguesa seiscentista. Luís Serrão Pimentel e a "Escola holandesa" de fortificação. 
Texto inédito, a ser publicado; PAAR, Edwin. As influências holandesas na arquitectura militar em Portugal 
no século XVHI. as cidades alentejanas. Arquivo de Beja, vols. VII/VIII - Série III; PAAR, Edwin. As 
fortificações seiscentistas de Eivas e o primeiro sistema holandês de fortificação. Texto i nédito, genti Imente 
cedido pelo autor.
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Miguel Soromenho19 , Edwin Paar20



debruçado sobre aspectos da formação teórico-prática desses

profissionais no âmbito das "Academias MiUtared'. A vasta e densa

permite descortinar o teor e alcance

dos fundamentos teóricos ação prática dosnortearamque a

engenheiros portugueses, entre os séculos XVI e XVIII.

denso artigo de Robert Smith22 de 1948,

inclusão desse

personagem na trama de agentes sociais envolvidos no processo de

urbanização do Brasil (1964), a produção não foi muito diversificada.

Apenas

conjunto das informações disponíveis, referentes a esses profissionais,

ao focalizar as ações das fascinantes figuras de José Custódio de Sá e

Faria e João da Costa Ferreira. Os estudos do General Aurélio de Lyra

se

aspectos teóricos. cenárioNesteospreocuparam menos com

obra de Rafael Moreira hoje nos

publicação do pequenino e

21 Cl D, Pedro de Aboim Inglez. A Torre de S. Sebastião da Caparíca e a arquitectura militar do tempo de 
D. João II. Dissertação de Mestrado, UNL, 1998.
22 SMITH, Robert C. Os Engenheiros Militares Portugueses /José Antonio Caídas. In: Arquitetura Jesuítica 
no Brasil. São Paulo, FAU-USP, 1962. P. 37-50. (Texto publicado originalmente in: The Art Bulletin, 30 
(3), set. 1948); SMITH, Robert C. Arquitetura Jesuítica no Brasil. Cadernos de pesquisa do LAP. São Paulo, 
FAU-USP, 1998.
23 TOLEDO, Benedito Lima de. O Real Corpo de Engenheiros da Capitania de São Paulo. São Paulo, FAU- 
USP, 1972.
24 TAVARES, Aurélio Lyra. A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil. Rio de Janeiro, 
Estado-Maior do Exrcito, Secção de Publicações, 1965.
25 TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da engenharia no Brasil (séculos XVI a XIX). Rio de Janeiro, LTC 
- Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.

traduzido para o português por iniciativa sua - e

Tavares24, de Pedro Carlos da Silva Telles25

na apresentação dapara a importância dos mesmos, em 1962

e Paulo Pardal26

contemplou em profundidade

No entanto, no Brasil, após a chamada de Nestor Goulart Reis Filho

a questão, ampliando em 1972 o

a Tese de Doutorado de Benedito Lima de Toledo23
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sobressaem a tese

atuantes no1

necessidade de um estudo aprofundado, ao tratar

haviam reunido séries consideráveis de desenhos dos engenheiros
I

embora com

preocupações diferentes das nossas.

Nesse contexto, tivemos a oportunidade e o prazer de iniciar em 1989

estágio junto ao Prof. Nestor, que nos incumbiu logo de início, entre>
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Defesa da Colónia". Antes, porém, Gilberto Ferrez31

chamar atenção para a
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específico o assunto, no capítulo intitulado "A Paisagem da Expansão e 

e Isa Adonias32 já

e o recente

C^Xutora No^rto O^2b92htT^CBPOSÍn° 03 En8enhar'a C'VÍl e da Escola de Engenharia da UFR)' 

\ SILVA, Fernanda F. da. Fortificações brasileiras: máquinas de guerra e de memória. Tese de Doutorado 
apresentada ao Departamento de História da F.F.LC.H. - USP 1991

Mlh e 1 e"6'"h“a '»»“«”«■ I" C. Smi,h
* “00<C.lálog<>

SX""“ "«**>** «a*,. Salvador Rrefetaa Municipal

W"“ SS° S’^ Nudaeno OdebrecW. 199a

Dada a quantidade de títulos do autor, vide bibliografia.
ADONIAS, Isa. Mapas e pianos manuscritos relativos ao Brasil CnMn;,i j ,,. . .das Relações Exteriores e descritos por Isa Adonias para as corZ a C°nSe,VadoS "° M'"'stér'° 

infante Dom Henrique. Rio de Janeiro: Ministério das RelaçõeXrZeÍJ
1960; ADONIAS, Isa. Catá^o de plantas e mapas da cidal ^o Z DoCUmenta^°'
das Relações Exteriores, 1965; ADONIAS, Isa.^- imaf,ens í rí, 7"°' ’aneÍr°: Ministério 
Janeiro: Fundação Odebrecht, 1993; ADONIAS, Isa. Real Forte PrinZ^a ^aSÍ leÍra Ri° 
Editora, 1985. d Be,ra' Rl° de Joeiro: Spala

militares, colocando-as ao alcance de todos,

de Fernanda Fernandes da Silva

trabalho de Mário Mendonça de Oliveira28, comentário crítico do texto 

supracitado de Robert Smith. Sobre outros profissionais

Brasil pouco se escreveu, exceção feita à pesquisa de Maria Helena 

Flexor29 sobre os oficiais mecânicos na cidade de Salvador.

trabalho de Ana Maria Belluzzo -

O Brasil dos Viajantes'00 - foi o primeiro a

em módulo

2-4

1
.K

‘.’t



outras tarefas, daquela de retomada da pesquisa referente às imagens

das vilas e cidades do Brasil Colonial, com vistas à sua publicação. Por

certamente influenciados pela nossa dupla formação em Artes Plásticas

pós-graduação da FAUUSP; assim como as dos Profs. Ulpiano Bezerra

potencial dedessa documentação iconográfica ricoe seu

interpretação.

Uma vez recolhida uma série de cerca de 1000 exemplares, cuja terça

parte foi recentemente publicada, hoje é possível proceder a uma série

de leituras. A nós interessou particularmente focalizar a natureza

papel da

trabalho desses profissionais, como instrumento de raciocínio; bem

7

bibliotecas do Brasil e Portugal, abrindo gavetas e pouco a pouco nos

familiarizando com a linguagem dos desenhos, estimulados pelo seu

e História. Despertados pelas longas conversas junto ao Prof. Nestor e 

atentos às suas aulas de Teoria ministradas nos cursos de graduação e

como o papel que cumpriam como mediadores das ações oficiais da 

Coroa no processo de colonização do Brasil - o alcance desses 

"DESENHOS-DESÍGNIOS" COMO PRODUTOS E VETORES DE UMA

uma conjuntura de expansão ultramarina e controle de territórios 

conquistados, na qual o aperfeiçoamento das técnicas de projeto e

longos dez anos, procedemos às pesquisas em vários arquivos e

AÇÃO COLONIZADORA. Produtos, na medida em que oriundos de

específica do "desenho" dos engenheiros militares; o

"CIÊNCIA DO DESENHO" no processo de formação e metodologia de

de Meneses e Ana Maria Belluzzo, começamos a intuir o alcance

forte apelo estético e pelas implicações históricas ali amalgamadas,
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Embora desaparecidos, desenhos e maquetes 

fundamentaram as ações oficiais da Coroa desde o sécu lo XV , em
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nas lições de teoria.

Na série recolhida, verificamos a ausência de desenhos referentes ao 

rasil, feitos por engenheiros militares no século XVI; uns poucos 

exemplares datados do século XVII e enorme abundância no século 

XVIII. Hoje, podemos afirmar 

inexistência.
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foção ao meu artigo na Revista Oceanos, 41, 2000,

representação gráfica eram fruto de um permanente investimento por 

parte das Coroas européias. Vetores (veículos) das ações oficiais, na 

medida em que mediaram a viabilização dos principais desígnios da 

Coroa em territórios tão longínquos. Esses projetos de edifícios (civis, 

religiosos e militares), vilas, cidades e mapas do território

idéia do alcance da multifacetada ação dos ENGENHEIROS 

MILITARES no Brasil, verdadeiro "CORPUS INTELECTUAL'03 

BRAÇO DIREITO DA COROA NAS SUAS AÇÕES OFICIAIS.

Em paralelo, interessou-nos analisar o processo de gestação 

profissionais arquitetos e engenheiros em Portugal e "Conquistas"; sua 

formação no âmbito das "Aulas Militares"; os canônes que orientavam 

a sua prática e a flexibilidade face aos mesmos; sua metodologia de 

trabalho; os instrumentos e as técnicas de projeto, em campo e no 

papel, as condições e possibilidades científicas de cada período; os 

tratados redigidos pelos engenheiros portugueses entre os séculos XVI 

e XVIII, em geral apostilas" das Academias Militares que nos dão uma 

idéia dos conteúdos ministrados

V-E~~—1

te ■ ■
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Portugal; no Brasil, ao menos desde a criação da Cidade de Salvador

tardia dos

partir da

predominância de

exemplares posteriores a essa data. Ao menos duas vias de todos os

projetos eram feitas pelos engenheiros militares - uma destinando-se a

orientar o trabalho dos empreiteiros e oficiais nos canteiros de obras,

respectivos Conselhos, para obtenção de

aprovação. Estas últimas, felizmente, encontram-se preservadas nos

Torre do Tombo e Arquivo Histórico Ultramarino - e de outras

portugueses ou estrangeiros contratados pela Coroa, que embora

referentes a Portugal e outros lugares, não ao Brasil, nos dão uma idéia

ultramarinos.

Ao contrário do que se pensa, nos séculos XVI ao XVIII, O CONCEITO

linguagem figurada, desígnio.

ação dos

portugueses no Brasil foi um "PRODUTO ESTRITAMENTE MENTAL".

série foram preenchidas por exemplares feitos por engenheiros

■

*

■

e da complexidade que envolvia a concepção, aprovação, supervisão

i.e. projeto), representação gráfica e, em

e prestação de contas das obras nas Províncias do Reino e estados

acervos dessas instituições - respectivamente Arquivo Nacional da

outra destinando-se aos

Desse ponto de vista, pretendemos demonstrar que a

DE "DESENHO" era bastante diferente do nosso atual, comportando a 

TRIPLA CONOTAÇÃO de raciocínio a priori (antevisão, predefinição,

Conselhos de Guerra e

Restauração (1640), explica provavelmente a

"Conquista". A criação

instituições oficiais, criadas na sequência. As lacunas observadas na

Ultramarino em Portugal, a

(1549), primeira Capital da

da arquitetura visual dos desenhos do'século XVI e princípios do XVII
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Os desenhos e tratados legados pelos engenheiros militares são hoje 

prova concreta de que a teoria orientava a prática; de que houve 

investimento por parte da Coroa na formação de profissionais; que as 

ações políticas estiveram norteadas por objetivos claros e 

deram ao sabor das circunstâncias; que os profissionais estavam 

habilitados para "desenhar" (i.e. raciocinar) e adaptar-se aos 

variados contextos; que embora dependente da contratação de 

estrangeiros - sobretudo italianos - a Coroa, a partir de 1573, passou a 

investir na formação dos fidalgos e técnicos destinados a encabeçar os 

seus desígnios de conquista. Nesse sentido, o conjunto das ações 

oficiais contou com a colaboração de quadros 

preparados, cujas ações foram mediadas pelo 

norteou as ações dos portugueses como das demais 

período, razão marcada por objetividade e pragmatismo.

A imagem da capa desta tese - pequeno cartucho do "Mappa da 

Comarca doSabará', feito pelo engenheiro José Joaquim da Rocha, em 

no qual um índio armado de arco e flecha aparece em posição 

q e, em face do engenheiro (curiosamente mas não por acaso, 

•do de prancheta e compasso) - representa a hipótese central do 

nosso trabalho. Tanto quanto qualquer arma de fogo, foi o DESENHO 

UM DOS MAIS EFICIENTES INSTRUMENTOS DE UMA AÇÃO 

COLONIZADORA; um dos veículos capazes de darà Coroa a medida 

do seu Império e materializar nas 'Conquistaa presença de um Rei 

ausente. Não podemos esquecer que o Rei jamais se deslocou no seu 

Império mas o conhecia e o legitimava



mandava fazer e nele se materializava, ao construir edifícios, vilas e

cidades, também por intermédio dessas folhas de papel.

I

Brasil dos Engenheiros Militares (1500-1822)", nosso principal material

desenhos fruto da ação desses profissionaisempírico são emos

no Brasil. No entanto, para interpretar os sentidos neles

de documentosamalgamados, mobilizamos um

correlatos, heterogéneos, tais como tratados de Geometria Prática,

Desenho, Arquitetura Militar

aferição dos conceitos, Relatórios de Viagem, Documentos Oficiais -

5 capítulos: 1) no

primeiro tratamos do alcance do conceito de desenho, entre os

séculos XVI e XVIII, sua aplicação

capítulo, tratamos dos "desenhos" portugueses entre os séculos XVI e

próprio processo de gestação da figura do arquiteto e do engenheiro

perfil e a culturaPortugal; 3)

profissional do engenheiro português, com especial atenção para seu

seu uso na prática profissional e desígnios em questão, em paralelo ao

militar em

no papel, amadurecimento da "Ciência do Desenho" (i.e. Ciência do

no capítulo 3 analisamos o

na prática profissional, bem como

Projeto ou metodologia de raciocínio dos engenheiros) - bem como

Decretos, Cartas Régias, Alvarás, Posturas - etc .

Portugal e

XVIII, focalizando sua arquitetura visual (morfologia e sintaxe) - o

Como menciona o próprio título da tese - "Desenho e desígnio: o

e Alberti; 2) no segundoseus fundamentos teóricos em Vitrúvio

Nosso raciocínio encontra-se organizado em

e Civil, Dicionários de época para

processo de mutação da linguagem gráfica, das técnicas de

vasto campo

representação, dos instrumentos e métodos de desenho em campo e
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processo de formação teórico-prática no

Régias" ou "Academias Militares" do Reino e Conquistas (quadro 

docente, quadro discente, programa, biblioteca, tipo de leitura das 

referências teóricas estrangeiras, metodologia de ensino, etc.), 

enfatizando que a metodologia de ensino no âmbito dessas instituições 

privilegiava o raciocínio e adaptação à conjuntura encontrada, em 

detrimento da reprodução acrítica de modelos importados; 4) munidos
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dos fundamentos teóricos e do conjunto dos instrumentos e técnicas 

envolvidos na concepção de uma obra, partimos, no quarto capítulo, 

para a interpretação da Arquitetura (Militar, Civil e Religiosa) 

Urbanismo dos engenheiros militares, procurando desconstruir a sua 

materialidade e demonstrando a presença recorrente de uma disciplina 

geométrica, economia de meios e racionalidade construtiva na sua 

base, 5) por fim, analisamos o último aspecto da ação prática desses 

profissionais, também envolvidos com a

conhecer, "desenhai", produzir e controlar o território da "Conquista", 

focalizando inclusive as dificuldades, condições 

científicas, instrumentos e as técnicas envolvidos 

longas extensões de terra.

Algumas dessas questões já foram tratadas

tivemos a oportunidade de publicar

apresentados em diversas reuniões científicas, 

fundamental do corpo da presente tese,



Optamos por deixar parte substantiva das citações no corpo do texto,

inferências, sugerindo a leitura apenas das partes destacadas, para não

cansar em demasia o leitor.

Na crise atual do ensino da Arquitetura, num panorama em que os

jovens arquitetos e engenheiros pouco desenham ou, quando o fazem,

Desenho" na formação dos seus ancestrais colegas de profissão, para

principal ferramenta de

codificação, engenho e pragmatismo.

"naive", como frequentemente é alcunhada, a

os quais "desenhar" significava raciocinar. Longe de ser tosca ou

computadores, é importante resgatar o alcance da "Ciência do

manuscritos e aquarelados, é hoje admirável pela sua beleza,

muitas vezes concebem suas obras diretamente nas telas dos

imediata verificação das nossasdada sua importância para a

trabalho dos engenheiros militares, na sua maioria desenhos
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1. O CONCEITO DE DESENHO

I I

As palavras mudam de sentido e nosso conceito atual de desenho é 

bastante restrito, face ao dos séculos XV ao XVIII.

"Por detrás da permanência enganadora de um vocábulo que não é nosso, é necessário reconhecer, não 
objectos, mas objectivações que constroem de cada vez uma forma original. Como afirma de maneira 
elegante P. Veyne, cujo comentário aqui reproduzimos: 'nesse mundo, não se joga xadrez com figuras 
eternas, o rei, o bispo: as figuras são aquilo que delas fazem as configurações sucessivas no tabuleiro' " 

(CHARTIER, R„ 1990: 65).

"No Renascimento o desenho ganha cidadania. E se de um lado é 
risco, traçado, mediação para expressão de um plano a realizar, 
linguagem de uma técnica construtiva, de outro lado é desígnio, 
intenção, propósito, projeto humano no sentido de proposta do 
espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida 
real. O "disegno" do Renascimento, donde se originou a palavra 
para todas as outras línguas ligadas ao latim, como era de esperar, 
tem os dois conteúdos entrelaçados.
Um significado e uma semântica, dinâmicos, que agitam a palavra 
peto conflito que ela carreia consigo ao ser a expressão de uma 
linguagem para a técnica e de uma linguagem para a arte.
EM NOSSA LÍNGUA, A PALA VRA APARECE NO FIM DO SÉCULO 
XVI. D. JOÃO III, EM CARTA RÉGIA DIRIGIDA AOS PATRIOTAS 
BRASILEIROS QUE LUTA VAM CONTRA A INVASÃO HOLANDESA 
NO RECIFE, ASSIM SE EXPRIME, SEGUNDO VARNHAGEN: 'PARA 
QUE HAJA FORÇAS BASTANTES NO MAR, COM QUE IMPEDIR 
OS DESENHOS DO INIMIGO, TENHO RESOLUTO ETC...' 
Portanto, desenho - designa: intenção; planos inimigos.
Um século mais tarde o padre Bluteau registra, no seu magnífico 
vocabulário português e latino: 'Dezenhar: - ou dezenha no 
pensamento. Formar huma ideia, idear. Formam in animo designare.

Embora se refira a um texto recente, é oportuno lembrar Vilanova 

Artigas, que nos inspirou quanto ao título desta tese. Na belíssima aula 

inaugural pronunciada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, em 1Q de março de 1967, Artigas 

demonstra notório conhecimento da multiplicidade de sentidos que a 

palavra desenho comportava na sua origem, e assim fala:



dezenhava no pensamento. (Vida de S. Xavier

fortificadores, embebido

—7

Quais as igrejas que 
de Lu cena).'
Registra também o significado técnico. 'Desenhar no papel. Formam 
in animo designatam lineis describere-delineare. Que desenhasse a 

fortificação'."(ARTIGAS, V., 1986: 45-46)

Menos pragmático que seus contemporâneos

de intenso neoplatonismo, Francisco de Holanda, no seu pequeno 

tratado "Lembrança Ao muyto Sereníssimo e Christianissimo Rey Dom 

Sebastiam: De quãto Serve A Sciencia do Desegno e Etendimento da 

Arte da Pintura, na Republica Christam Asi na Paz Como na Guerra", 

datado de 1571, assim sintetiza o conceito de Desegno do seu tempo, 

permitindo analisar o seu alcance:

"...escrevo daquela ciência, [...] a qual se chama DESENHO, e não 
debuxo nem pintura./ [...] um dos maiores e mais excelentes e 
proveitosos instrumentos [...] para as obras materiais (e ainda 
espirituais como são as imagens) de que se servem as Repúblicas e 
Reinos[...]./ Quer dizer este DESENHO de que escrevo: antes 
determinar, inventar, ou figurar ou imaginar aquilo que não é, para 
que seja e venha a ter ser, assim das coisas que são já feitas do 
primeiro entendimento incriado de Deus, que as in ventou primeiro, 
como das que ainda não são de nós inventadas. De que vem 
dizerem os pintores que já têm acabado e feito a sua obra como em 
sua ideia têm feito o DESENHO DELA, não tendo ainda feito nada 
mais que o DESENHO NA IDEIA. De que vem dizerem também que 
os Imperadores na guerra que têm DESENHO de ir assentar seu 
campo em tal província, ou de combater com seu exército tal 
cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo 
feito já 0 DESENHO NA DELIBERAÇÃO SECRETA DO 
ENTENDIMENTO./ Principalmente chamo DESENHO aquela ideia 
criada no entendimento criado, que imita ou quer imitar as eternas e 
divinas ciências incriadas, com que o muito poderoso Senhor Deus 
criou todas as obras que vemos; e compreende todas as OBRAS 
QUE TÊM INVENÇÃO, OU FORMA, OU FERMOS URA, OU 
PROPORÇÃO, OU QUE A ESPERAM DE TER, ASSIM INTERIORES 
NAS IDEIAS, COMO EXTERIORES NA OBRA; e isto baste quanto ao 
DESENHO'. (HOLANDA, F. (1571), 1985: 20-21)



e era

1Z

• fotografia, o desenho era também um importante instrumento de 

conhecimento, capaz de medir, estudar, documentar e transportar 

objetos distantes, de outra forma inapropriáveis. Tal função aparece

Segundo Francisco de Holanda, a "Sciencia do Desegno"era um dos 

ma is "proveitosos instrumentos" de "invenção" e "desegno" 

diferente de "debuxo" ou "pintura" na medida em que extrapolava o 

âmbito da simples representação gráfica. "Desegno" era o exercício 

intelectual que precedia a realização de "todas as obras que têm 

invenção, ou forma, ou fermosura, ou proporção". Não se tratava de 

qualquer exercício intelectual, na medida em que pressupunha o 

domínio da Aritmética, da Geometria e do sistema das proporções que 

envolvia a concepção das fortificações à maneira italiana, das obras ao 

modo romano*2 (MOREIRA, 1991) ou chãs33 (KUBLER, G., 1988), das 

cidades de traçado regular ou tendencialmente regular (MOREIRA, R., 

1998), então em voga em Portugal. No entanto "desegno"era também 

o exercício mental que precedia a viabilização de qualquer intento, 

não exclusivamente os arquitetônicos, elo mediador entre o 

conhecimento da realidade e a ação sobre ela e, como tal, sinónimo 

de desígnio. Nesse sentido, entende-se a frase de Holanda "... De que 

vem dizerem também que os imperadores na guerra que têm desenho de ir 

assentar seu campo em tal província, ou de combater com seu exército tal 

cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo feito já o 

desenho na deliberação secreta do entendimento".

A leitura dos tratados de Francisco de Holanda nos permite avaliar o 

papel que desempenhava a ciência do desenho na corte portuguesa do 

século XVI. Para além de projeto arquitetônico, na ausência da 

o desenho era também um

32 Terminologia usada nos séculos XV e XVIZ em Portugal, para designar a Arquitetura do Renascimento 
em oposição ao "modo moderno", relacionado à Arquitetura Gótica.
33 "Chã"significava sem ornamento, e, em Portugal, essa terminologia também referia-se à Arquitetura do 
Renascimento.
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No entanto, se era importante em 

tempos de guerra, seja no 

territórios inimigos, seja no 

movimentação dos exércitos 

fortificações:

claramente expressa no

Itália, por D. João lll, com 

fortalezas e obras mais insignes e

Fábrica que Falece a Cidade de Lisboa (1571)

tempos de paz, muito

registro das condições topográficas

seja no planejamento estratégico

em campo, seja na construção

P°'s Pue lal arte da Pintura e o DESENHO se bem servem a 
p ica cristã em o tempo da paz, que muito melhor a servem 

on e se dela melhor sabem aproveitar que em Portugal) no tempo 
guerra e Re Militar, de que escreve Vegécio e outros bem sabe se 

iso ver ade Itaha e França e outras províncias, assim de fiéis como 
e m ieis. Porque se o desenho da guerra vai bem DESENHADO, é 
SiZ' ° DESENH0 vai descomPosto, dê-se por perdida.

euer aP°,S DESENH° DA PINTURA nas coisas da
e vera quanto releva, e como nenhuma coisa sem ele será

pCIIClld,
/.../

C cm,ror:odo o mis reino, cidades e 
, que nao tem nenhum forte ao modo moderno...

/•••/

discurso deste artista, enviado em 1538 à 

a missão específica de "...ver e desenhar as 

ilustres de lá" (HOLANDA, F. Da 

, 1984: 3).

"...E o que me era sempre presente era o em que poderia servir com 
minha arte a El-Rei nosso senhor, que me lá mandara, cuidando 
sempre comigo, como poderia roubar e trazer a Portugal roubados 
os primores e gentilezas de Itália, do contentamento de El-Kei e dos 

Infantes, e do Sereníssimo senhor Infante D. Luís.
/.../ Dizia eu: que fortaleza, ou cidades estrangeiras não tenho eu 
ainda no meu livro? Que edifícios perpétuos e estátuas pesadas tem 
ainda esta cidade, que lhe eu já não tenha roubado e leve, sem 
carretas nem navios, em folhas leves?" (HOLANDA, F. (1548), 
Diálogos de Roma, 1984: 23)
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, e dedicada

Duarte. Trata-se de uma tradução contemporânea das primeiras edições

Como menciona o autor, a importância do desenho não se restringia à 

tradição Renascentista, remontando à Antiguidade. O "Rei MiUtaris 

Instituía" do militar romano Vegetius Flavius Renatus34 já instruía os 

jovens capitães nesse sentido. Outra importante referência clássica era 

a obra de Plínio, amplamente citada no tratado "H Corteggiano"(1528) 

do Conde Baldassare Castiglione e na "Autobiografia" (1629 e 1631) 

do holandês Constantijn Huygens, quando ambos discutem

34A obra de Vegécio foi traduzida para o português pelo Infante D. Pedro, filho de D. João I
ao seu irmão "EI Rei" D.
impressas deste tratado. Cf. Comentário de ALVES, José da Felicidade. In: HOLANDA, F. de. Da Ciência 
do Desenho, p. 52.

Assim como se serviu de mim El-Rei e o Infante na fortaleza de 
Mazagão, que é feita por meu DESENHO e MODELO, sendo a 
primeira força bem fortalecida que se fez em África, a qual 
DESENHEI, vindo de Itália e de França: de DESENHAR por minhas 
mãos e medir as principais fortalezas do mundo...
/.../Sirva-se final mente do entendimento do DESENHO em se 
determinar (com o divino favor e auxílio, sem o qual nenhuma obra 
pode ser perfeita) em passar a África e tomar Fez como os Mouros 
temem e o forte nome de Sebastião promete.
E nesta santa empresa se pode servir muito do DESENHO, que o seu 
próprio objecto é no exército quando se move para tomar alguma 
grande cidade ou reino. Primeiro, em fazer DESENHADOS seus 
a tardos e exércitos em L isboa e depois nas formas das galés, e naus, 
e galeões novos e nos mapas e cartas de África, como fiz já uma de 
muito preço para Roma ao Arcebispo do Funchal: que do mar 
perdida ma tornou a mostrar o Infante.
E sirva-se no tomar terra em África e no mover do exército contra 

Fez; e em mandar ir diante DESENHAR E PINTAR os campos, serras 
e vales, rios e lagunas, e lágias e arrifes, e penedos, e todos os outros 
maus passos estreitos ou perigosos para seu exército passar seguro; e 
assentar seu campo e real e tomar a forma da pintura dos cavaleiros 
e terra e entulhados e cavas de que há-de estar cercado para estar 
forte; e sirva-se na forma de como há-de ordenar os esquadrões, ou 
em triângulo, ou em quadro, ou noutras formas, e assim as alas e 
vanguardas, e assim todas as mais ocorrências ou acontecimentos 
que podem acontecer em ta! combate..." (HOLANDA, F. Da Ciência 
do Desenho (1571), 1985: 31-36)
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"La principale professione del Cortegiano deve essere quella de le 

arme. C 26..."

a um

importância do desenho na educação dos gentis-homens (ALPERS, S. 

1987: 60). É curiosa a quantidade de edições do 7/ Cortegg/ano" 

encontradas na Biblioteca Nacional de Lisboa3 , o que demonstra a sua 

ampla difusão entre os jovens fidalgos portugueses. Não é de se 

estranhar que o tratado de Castiglione tenha sido dedicado 

fidalgo português, D. Miguel da Silva36 (MOREIRA, R., 1991), Bispo de 

Viseu, autêntico "corteggiano" e mecenas responsável por um intenso 

intercâmbio cultural com a Itália nesse período.

Em Castiglione a referência ao desenho é a seguinte:

SA TAMPA TO, ET GOmIommCd^UCFNt0 C°NTE BALDESSAR CASTIGLIONE NVOVAMENTE

J** Ap.» LA SVVT' WLA NV°VO
íi cwStoXokw m íSSw X'“d° c"“''554 lte-4672 p|;

edição que pertencera à Livraria ^AlcnR000/ CO/nfOrme 0013 manuscr'la^ Existe um outro exemplar

Dois exemplares do 'IHibro e carimbo);
di g,r>a, 1528, sendo que um deles oertenrp Ba^esar ^astí8ll°n^f Firenze, per gli heredi di hilio
outro à Livraria de Asro. Domingos conformp °* Francisco Manuel, conforme carimbo, e

■» ««> */ M^0 a/dvs. MDXLI. Vinegia, Fliglivoli di Alrtn ÍTm nVOVamente s'™P*'o, et consomma di iigenza 
Hamado e/ C0rfe2 541 [Res. 4667p . pertencen(e a „chambray„);

bjsoes d-amasí/Fue impresso en /á g usrr,enle ™ nustro vulgar castellano por Boscan/ (2 
Enveres (Antuérpia), Martin Nucio vJai™ Mar1in Nucio e net ano de! senor,

* Lxa.’, conforme nota marginal) (pertenCen,e aos "Carm.as. Desc.os de N. S. dos Rm.os

“■ CORTEGIANO OR THE COURT1ER-■ Zn'?™!n'° To^er ^Zera!AND a new VERSON

T° m
■ nntedbyW.Bowyer, for the EDITOR MDccvv^ CASTIGLIONE, of the same family. 

^eprimera de/Cauallero Avisad0 £n a ° m XV'' (’726) (ReS' 22«v);
deue hazer el hombre para ser avisado. CompuXa dÍSCUrso' 56 ‘«cta d todo lo q
ddSantfoan./ ^zida por Frãcisco Castellon: cauallerod la orden
obra é * BaeÇa' En Casa 06 ,uan Baptista d"^ Baeça-lmPresso- en la muy noble y muy leal
* <^,h R UZI 3 ,0SCan°<Res' 226P)- 6 °nl°ya' s d' (Privilégio e aprovação de 1584). A

Sobre a importância de D. Miguel da SilArquitetura do Renascimento italiano no n^e da -Lura humanista e da
6 d3^™>- - PEREIRA pT,' COnsulta- MOREIRA, Rafael. 

Grculo de Lettores, 1995. Vol. II, p. 303.364 RA< Paul° (org). História da Arte Portuguesa. Lisboa:



mas a

com o

21

"Deve anchora H Cortegiano havere cognitione de !'arte de! 

DEPINCER et laude de la pittura ..." (CASTIGLIONE, B., 1546: 45- 

46v)

1.1. GRADAÇÕES SEMÂNTICAS

37 Do italiano "disegnd', importado em Portugal em meados do século XVI, no contexto da definição do 
profissional Arquiteto “à maneira de Vitrúvid' face aos tradicionais mestres de ofício de raiz medieval.
A palavra italiana "disegno" derivou de "disegnare" (séc. XIV), resultando no português “desenhd', em 
1550. Cf. BATTISTI e ALESSIO. Dizionário Etimoiogico Italiano. Florença, 1951.
Por sua vez, Cf. PIANIGIANI. Vocabolario Etimoiogico delia Lingua Italiana. Roma, 1936, "disegno" 
derivou do italiano "disegnard que, por sua vez, derivou do latim “designard' composto da partícula “dé' 
e "signunf, significando sinal, imagem, efígie.
"Desígnio" (do latim "designid') significava intento, intenção, projeto, propósito. Cf. SARAIVA, F. R. dos 
Santos. Novíssimo Diccionárío Latino-Portuguez. 9a ed. Rio de Janeiro, Livraria Garnier, s/d. p. 680.

"...AIhora 7/ Conte, Prima che à questo proposito entriamo, uoglio, 
diff era giornar d'un'a!tra cosa, laquale io perciò che di moita 
importanza la estimo, penso che dal nostro Cortegiano per alcun 
modo non debba esser la sei a ta à dietro, & questo é il SAP ER 
D/SSEGNARE, & haver cognition deli'arte própria del dipingere (...). 
Non mancarono anchor molti a/tri di chiare famigHe celebrati in 
quest'arte, delia qual, oltra che in se nobilíssima, & degna sai, si 
traggon molte utiHtà, & massimamente nella guerra per DISSEGNAR 
paesi, siti, fiumi, ponti, rocche, fortezze, e ta! cose, lequali, se bem 
nella memória si seruassero (Uche però è assai difficile) altrui mostrar 
non si possono ..." (CASTIGLIONE, B., 1546: 45-52)

progressivo

o desenho''7

Em Portugal, os vocábulos debuxo, pimtura, risco e traça eram 

empregados para designar o que hoje se entende por representação 

gráfica. Não sabemos ao certo a conotação exata da palavra amostra. 

Em Bluteau, trata-se de uma representação gráfica colorida 

documentação manuscrita referente aos séculos XV e XVI, período em 

que este tipo de representação foi utilizado, nos levaria a suspeitar que 

se tratasse de uma maquete, algo que discutiremos no capítulo II. De 

qualquer forma, podemos afirmar que 

desaparecimento do emprego do vocábulo debuxo,
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DESENHO, OU DEZENHO. A idea, que o pintor forma, para 
representar alguma imagem. 'Rei alicujus imago descripta', ou 'in 
animo designata'. TAMBÉM 'DESENHO' SIGNIFICA AS JUSTAS 
MEDIDAS, PROPORÇOES, & FORMAS EXTERIORES, QUE DEVEM 
TER OS OBJECTOS, QUE SE FAZEM A IMITAÇÃO DA NA TUREZA. 
Alicujus rei species, ou simulacrum ad naturae similitudinem 
adumbratum'. Admirado o Pintor, deixa o 'Desenho', que tinha 
começado, lança segundas, linhas, & C. Vieira, Tomo 4 pag. 391. 
Sao tidos dos Architectos em muyto preço os livros de pinturas, & 
Desenhos de edifícios imaginados. Severim, Discurs. Var. 44 vers. 
DESENHO NO SENTIDO HGURADO. Vid. Imagem, Idea, &c. O 

esen o a prudência no Emperador Roberto Palatino. Varella, 
um. oca, pag. 443. DESENHO. EMPREZA, PROJECTO. Vid. Nos

"Desenho: derivado de desenhar, verbo derivado do latim Designare, através do italiano Disegnar 
'Desígnio: derivado de Designai1', significava 'intento, plano, projetd’.
Segundo demonstra Silveira Bueno, desenho e desígnio têm mesma raiz etimológica no latim design
Cf. BUENO, Silveira. Crande Dicionário Etimológico, Prosódico da Língua Portuguesa. São Paulo, 1974.
Na versão atualizada do dicionário de Bluteau, Moraes apresenta a tríplice conotação do concel^ 
'Desenho: idéia ou traça que o pintor tem na fantasia; projeto; desígnid'. Cf. MORAES E SILVA, A • e- 
Dicionário da Língua Portugueza. Rio de Janeiro, 1922.
M 'Idea, também se diz da imagem que o artífice forma no entendimento para a pôr em obra. 'Imago ,n,s* 
Fem. Species. Ei. Fem.Em primeiro lugar fórma o Architecto na sua imaginação idea de hu bizarro 
edifício, & com ella dirige as operaçoens da sua arte...'. Cf. BLUTEAU, R. Tomo \Z:28.

assumiu a TRIPLA CONOTAÇÃO de ideazione18 (exercício intelectual 

prévio), representação gráfica (esse raciocínio materializado no papel) 

e, em linguagem figurada, intento, propósito, empresa, desígnio.

Com essa tripla dimensão aparece descrito no dicionário do Pe. 

Bluteau, Vocabulário portuguez e latino ..., publicado entre 1712 e

"DESENHAR - ou DEZENHA NO PENSAMENTO. Formar huma 
idea, idear. 'Alicujus rei speciem animo effingere', ou 'formam m 
animodesignare', ou 'ideam describere', ou 'exprimere simulacrum'. 
Quaes erão as Igrejas, que 'Desenhava' no pensamento. Lu cena, 
vida do S. Xavier, 100. cot. 2. / DESENHAR NO PAPEL, 'Operis 
alicujus speciem animo effictam', ou 'formam in animo designatam, 
lineis describere'ou 'delineare'. Que Desenhasse a Fortificação. 
Portug. Restaur. part. 1. 204. Querendo Desenhar hum angulo em 
qualquerpõto da campanha. Methodo Lusit. pag. 14. Vid. Desenho".

•X
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É curioso observar que nesse contexto inexistia a palavra projeto. 

Segundo o dicionário etimológico de Raphael Bluteau, ao contrário do 

que se poderia supor, data apenas de fins do século XVII a importação 

do vocábulo projecto para a língua portuguesa (do italiano projiceree 

do francês projet), objeto de amplas discussões nas sessões oficiais da 

Academia dos Generosos:

seus lugares. Este se usa nos "DESENHOS", INTENTOS, avisos, &c. 
Lobo, Corte na Aldea, 316. Falia no segredo, que nas dittas cousas 
se deve guardar. Explicarei, este Dezenho do Discípulo amado, 
Vieira, To. 4, 194. "(BLUTEAU, R., 1712-1721: IV, 133).

"Nas conferencias eruditas, que no anno de 1696 se celebráraõ na 
Livraria do Conde de Eiriceyra, foy proposto se se havia de admitir 
na Hngua Portugueza esta palavra Projecto, no mesmo sentido, em 
que os Francezes usaõ de Projet. A mayor opposiçaõ, que se lhe fez, 
foy, que Projecto (segundo o uso que desta palavra fazem os 
Francezes) significa hum pensamento, seguido de refíecçaõ 
immediata que aspira a produzirse mais para remedio do estado 
futuro, do que para o presente; mas para este basta huma resolução, 
& para aquelle se necessita de ponderaçaõ; o intento se forma na 
idea, a que se segue o consenso, para ao depois se executar; & 
quem dissera Deliberação, suppoem primeyro Projecto formado. 
Dissenho, Modello, DeHneaçaõ também naõ foraõ admitidos em 
lugar de Projecto, porque expHcaõ metaforicamente, & Projecto com 
significaçaô própria; de mais do que Projecto tem muyto uso já a 
seu favor, porque delle usaõ Castelhanos, & Italianos, à imitaçaõ dos 
Francezes. Projecto se deriva de Projicere, lançar, porque na Hngua 
Franceza o primeyro uso de Projet, foy significar cousa lançada no 
papel, para ajudar a memória na execução da mesma cousa, com v. 
g. le projet d'un contract, le projet du conte d'une societé; & como o 
que está lançado em papel, teve o seu primeyro ser na imaginaçaõ, 
de quem o lançou; por isso Projet em Francez veyo a significar o 
que está só delineado na idéa, para ser mais cedo, ou mais tarde, 
posto em execuçaõ; & neste sentido foy aceytada da Academia 
Portugueza, & já se acha este vocábulo em hum Panegyríco ao 
governo da Duqueza de Saboya, impresso em Lisboa, na Officina de 
João Ga/rão, anno 1680... "(BLUTEAU, R. 1712-1721: VI: p. 769).



fins do século XVII e

do

a

demais
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0 neologismo projecto

foi roubando parte

I

a partir de meados do 

precedia

invadiu a cena em

do alcance semântico 

reflexão que precedia

Ao contrário do que se

ao âmbito da representação gráfica ou em 

gradações semânticas que expressavam especificidades40.

progressivamente

vocábulo desenho, denominando inicialmente a 

a realização de todo e qualquer desígnio e, 

século XVIII, significando o próprio raciocínio que 

realização de uma obra arquitetônica, reduzindo o desenho a mera 

representação gráfica (tal como o conhecemos hoje39).

poderia supor à primeira vista, os 

vocábulos empregados nesse período, relacionados exclusivamente 

relevo, apresentavam

39

C™ lla',ano'a,é h°íe- a palavra Disegno conTmJaTdu 1 7 nO ÍnglêS’
ome o Dizionario Carzanti di Italiano 2» d 7 'mensao: rePresentação gráfica e desígnio. 

rapP.reSen,azioneqlco. permezzo di lineeese 7 7^ Editore, 1995: 386 - "Disegno . 1 
rea izzare: 'te cose non sono andale secondo i rri"'^4 <fÍg > piano- Proposito, intenzione di qico. da 
contempla o pensar ‘a pdori’no campo da Ar ‘'^drsegni'..." Por sua vezz é a palavra "Progetto" que

' Z7:7ÍJUeuiw“ ""^chma, di un edifício o di un'altra strutura" de,eminano ia forma e le caratteristiche di una

NO francês utilizam-se três term d’ •Í7 («XSta) 7“ 0 a”'80 MO haliano, -
ooch^nFrançais Primordial. Paris, Le Robert vim eSenho ar9uitetônico). Cí. Micro Robert. 

2* K «« iK„hn ,An. 1M6. p. 297. ,, ieproic. 'Daníle

''""w d'm °bieis ,u'une sur,‘c‘'
Fm - 2 ~Dessín d'un édifice à rnnctr, ■ Que 1 on pense attemdre. V. Dessem,

^».fc.nhoepro|ao «d»m0sewssmo s. fcado o_

Tratamos parcialmente dessa auestãn z 1999: BUENOz Beatriz
"■“rnac‘°".' -A Cidade COT0 CMIzX ‘ Comunicação ap.esemada no

reatado em Cotmbra em 1999. No prelo. n'Verso Urbanístico Português 1415-1822",



Lusitanicum & vice versa Lusitanico lati nu

estavam plenamente assimilados

momento, em voga apenas no universo dos profissionais que, direta ou

indiretamente, ali estavam estabelecendo contatos. Esse é justamente o

régio, entre 1 538 e 1 540, incorporando em seus tratados esses e outros

neologismos.

longa duração,

inicialmente algumas definiçõesachamos pertinente apresentar

consolidadas no Dicionário etimológico de Raphael Bluteau (1712-

1 721), para que, ao longo do capítulo II, possamos comparar e analisar

25

não na língua portuguesa naquele

as mutações semânticas ocorridas entre os séculos XV e XVIII.

engenheiro. Certamente esses neologismos importados da Itália, ainda

as palavras apontamento, amostra, debuxo, risco de pena, pranta e

privilégio de realizar uma viagem de estudos à Itália, sob patrocínio

"Dictionarium L atino

", de 1 570, se encontram

traça mas não há qualquer referência aos vocábulos desenho (do

Como o significado dessas palavras alterou-se na

caso de Francisco de Holanda, acima mencionado, que teve o

No dicionário do Pe. Jerónimo Cardoso41,

41 “Apontamento = commentariolus, i; Amostra = specimen, inis.; Debuxo = antigraphices, es, descriptio, 
onis.; Debuxar em traça = De/ineo, as.; Debuxar pollo natural = Effigio, as, describo, is.; Risco de mão = 
incisura, ae.; Risco de pena = Transuersus caiamus.; Riscar, s. borrar. Expungo, is.; Riscado = Expunctus, a, 
um.; Pranta = planta, ae, planta ri um, y.; Prantar = infero, is.; Traça de pintor = Hnea, ae.; Traçar = delineo, 
as.; Montear = venor, aris.; Enleger = eligo, is, creo, as.; En/eiçaõ = Electio, onis".; Arquiteto = não há; 
Engenheiro = não há; Desenho = não há; Projecto = não há; Modello = não há; Idea = não há. Cf. 
CARDOSO, Jerónimo. Dictionarum Latino Lusitanicum & vice versa Lusitanico latinu, cum adagionjm 
feré omnium iuxta seriem alphabeticam peru ti li expositione ... Noué omnia per Hieronymu Cardosum 
congesta (escudo das armas reais). Recognita vero omnia per Sebast. Stokhamerum ... Excussit loan. 
Barrerius Conimbricae, 1570.

italiano disegnd}, modelo (do italiano modelld}, idea, arquitecto e



de debuxo*5, designando

lineis describere'), em

como traçar

de a/guã obra

oleo.

que tudo indica, tratava-se de

risco dos
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V*

ma

colorida, sobre papel oleado, ou

('Aedificii ichnographiam

obra que tem ideado e 

linhas. Fazer o risco

pretendia demonstrar, como se depreende do seu

42Cí. Bluteau, R. Tomo VII: 344-5 - "Risco - Termo de Pintor. O Primeyro risco, q faz o Pintor con1 
sobre o pãno, costa só de perfis, & linhas, & serve para ver a forma da idéa. Os pintores rej
delineaçaõ. 'Linearis adumbralio', ou 'designado, onis'. Fem. Fazer o risco de algua cousa. jn(Ura
imaginem rudibus lineamends', 'ou 'lineari adumbratione deformare, Hum risco. Hum principio 
só com perfis, & linhas, sem cores, nem sombras. 'Pictura linearu. P/in. Lib. 33. Pictura me 
'pictura prímorum tantum modo lineamentorumnu dos ductus exhibens (...); & assim su ? í s ‘ 
viria a ser o mesmo que 'Pictura muyto leve, superficial, & sem corpo', como he o primeiro 
Pintores', o qual não tem cores, nem sobras, & consta só de linhas, & perfis".
4J Cf. BLUTEAU, R. Tomo IV: 21 - "Debuxar - Dizse do que se obra na pintura sem dar c or, nem som 
mas só com lapis, & penna ...". No Dicionário do Pe. Jerónimo Cardoso, datado de 1570, apa 
algumas nuanças semânticas para o termo "debuxo": "Debuxar em traça = Delineo, as.; Debuxar po 
natural = Effígio, as, describo, is
44 Cf. BLUTEAU, R. Tomo IX: 232 - "Traçar - Delinear. Lançar as primeiras Unhas. Fazer o risco de a g 
obra mecanica. Traçar um edifício. 'Aedificii ichnographiam lineis describere'. /.../ Traçar. Inventar, 
dispor os meyos para executar algua cousa. Traça do edifício - O desenho, ou planta, em que representa o 
Arquileclo a obra que tem ideado".
Sobre as diversas conotações da palavra “traça"na documentação espanhola, consultar o artigo. MAR 
FRANCO, Fernando. Trazas, trazas, trazas: tipos y funciones dei dibujo arquitectónico. In: MARTIN , 
Javier Gómes (coord.). Juan de Herrera ysu influencia. Actas del Simposio. Camargo, 14/17 julio 1992.

5 Cf. BLUTEAU, R. Tomo II: 351 - "Amostra - O que se certa, ou se tira da cousa, que se vende, para se 
julgar da bondade delia "Hoc specimen, inis'. A amostra de panno. "panni specimen", ou 'exemplum, 
i.Neut. Cic. & Senec. Estas duas palavras 'specimen' & exemplum podem servir para significar a amostra 
de qualquer genero de mercancia.. Amostra. Termo de Pintor. He hua pintura, que se faz de huã só cor,

e, ao

faz de huã só cor, ou

como sinónimo

z & linhas, sem cores, nem 

"...desenho ou planta

que representa o 

significava "...

Em resumo, risco1' aparece 

"... hum princípio de pintura só com perfis 

sombras". A traça" do edifício consistia no

Jâ a amostra45 era uma "... pintura, que se

sobre panno aparelhado a

'Deformatio', ou 'adumbratio in panno, nel charta tincta oleo

um "exemplum" pintado de algo que se 

sentido genérico "...

Arquitecto a 

delinear. Lançar as primeiras 
mecanica. Traçar um edifício...", podemos supor que também se 

tratasse de linhas sem cores, nem sombras.



specimen', ou 'exemplum', i.Neut. Cic. & Senec. Estas duas palavras

'specimen' & exemplum podem servir para significar a amostra de

qualquergenero de mercancia...".

definida

confundindo-se com a “scenographia"v\\.xux/\ax\a ao representar, numa

vista em perspectiva, simultaneamente as elevações de ambos os lados

do edifício/ "Termo de Architecto. He a forma levantada, de qualquer

matéria, que seja de toda a obra do edifício com corpo. 'Scenographia,

ae. Fem. Vitruv. He palavra grega. Frontis, & laterum abscedentium

adumbratio, onis, Fem.' (Madou E! Rey D. Manoel tirar em planta, &

montea a todos os lugares fortes da costa do mar. Severim. Notic. De

Portug. 64)". (BLUTEAU, R. 1 71 2-1 721: VI, 569)

Architectos, que emprendem grandes edifícios, fazem modelos de

execuçaõ da sua idea; cada officia!

faz modelos com differentes proporções, & com differente matéria,

conforme a obra, que intenta fazer. Modelos de Estatuários saõ varias

figuras, & parte de outras, vasadas de gesso, tirados
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ou colorida, sobre papel oleado, ou sobre panno aparelhado a oleo. 'Deformatio', ou 'adumbratio in 
panno, nel charta ti neta oleo'".

figura pequena em barro, ou cera, para por efía se fazer em grande. Os

relevo, para melhor acertarem na

o que se certa, ou se tira da cousa, que se vende, para se julgar da 

bondade delia "Hoc specimen, inis'. A amostra de panno.

os moldes de

Por outro lado, o

em Bluteau também como elevação - frontal e lateral -

A montêa, comumente usada com sentido de elevação, aparecia

'panni

conhecemos por maquete ou molde: "Na Arte da pintura, he huã

modelo aparecia como sinónimo do que hoje



série, foram bastante

arcos

(OLIVEIRA, E., 1997).

geral,

acompanhados substituídosou os

seu

Riscos, debuxos, traças, montêas, amostras e modelos eram, em

comuns nos canteiros portugueses, conservando-se em uso, até data

estatuas antigas, & modernas de grandes artífices". Embora Bluteau 

definisse o vocábulo modelo como representação em relevo, é preciso 

salientar que o mesmo aparecia nos séculos XVI e XVII também como 

representação gráfica (por exemplo no "Livro de Traças da Carpintaria 

com todos os modelos e medidas pera se fazerem toda a navegação..." 

de Manuel Fernandes, 1616). Quanto aos moldes em escala 1:1, para

*CÍ. BLUTEAU, R. Tomo VII: 199 - "Regimento - Governo. Direcção. /..J Regimento. Certo modo de 
proceder, instituído por aqueües, que tem authoridade para esta instituição..."

execução de elementos arquitetônicos em

relativamente recente, aqueles de folha de zinco para os

por apontamentos 

commentariolus, tal como expresso no dicionário do Pe. Jerónimo 

Cardoso (1570) - que consistiam em breves notas ou instruções por 

escrito, feitas pelos mestres das obras (nos séculos XV e XVI) ou pelos 

engenheiros militares e arquitetos (a partir de fins do XVI e princípios 

do XVII), e entregues aos empreiteiros, juntamente com o 

Regimento^ (modo de proceder, aí incluindo-se, nos séculos XV e XVI, 

as medidas escritas por extenso), bem orçamentado.



1.2. ALCANCE E APLICABILIDADE PRÁTICA

Num contexto em que a Arquitetura civil e militar estava pautada por

relações de proporção matemática, cabia ao arquiteto e ao engenheiro

militar aprender prioritariamente, entre outras matérias, Geometria

Prática (longimetria, planimetria, estereometria

Aritmética e Desenho. No âmbito da Geometria Prática, a longimetria

planimetria a medir a área das superfícies; a estereometria a calcular o

volume dos corpos sólidos e a trigonometria a medir, por triangulação,

as distâncias inacessíveis. Já a Aritmética ensinava, grosso modo, a

contar e calcular (a partir de fins do séc. XV, em Portugal, os cálculos

já eram feitos com números arábicos). Por fim, o desenho, envolvendo

as duas outras matérias, constituía-se na ferramenta indispensável para

que o arquiteto ou engenheiro militar pudesse conceber e demonstrar

o seu cõseito (MOREIRA, 1982).

O desenho, dependente tanto da Aritmética como da Geometria, e

portanto da Matemática, se materializava num debuxo, expressando-se

Vitrúvio mas que suscitaram inúmeras interpretações a partir do

Renascimento que analisaremos mais adiante. Basicamente eram elas

Termo da
n

ensinava a medir as distâncias acessíveis, alturas e profundidades; a

através de três espécies de representação, cujas raízes remontam a

a icnografia - planta; ortografia - elevação frontal e lateral ou perfil 

(corte perpendicular à linha frontal do edifício); e scenografia47 ou

Cf. BLUTEAU, R. Vocabulário Portuguez e Latino .... Tomo VIII, p. 525 - "Scenographia -
f^intir^ rioritrO-CO dn nron/y mm rmrmndn / nfitaa íl IbiL II ( ( Í1 ÍPI í I I I

e trigonometria),



(vista do exterior)

modelo, ou

osdemonstravaregularidade possível.máxima plantaA

•2»

em escorço

edifício, vista do interior).

levou-os, a partir do século XVI, com 

militar ou

(mental) do arquiteto ou

soldadesca em que as

e mestres de

somava-se o

ou corte

assim 'scenographia' he Descripção, ou rascunho de objectos de relevo, num plano geometraL Naõ 
representação da face, ou fronte de hum edifício, a qual se chama 'Ortographia', nem he debuxo da 
ou planta delle, a qual se chama 'Icnographia'; he representação de todo o corpo do edificio, face, a , 
telhados, &c. Na fórma, que os rayos sahem do objecto para o olho, a saber, em fôrma ! yramt a^ 
vendose pelos rayos mais altos os objectos mais levantados, & pelos mais baxyos os mais humildes, e 
sorte, que a Scenographia de hua Cidade, hé num plano a representação natural delia, tal qual a vemos, 
quando olhando para ella própria, vemos o seu assento, o circuito de seus muros, o numero, & figura 
suas torres, & campanarios, & a summidade de seus edifícios. Chamaõ lhe alguns 'Adumbrata descnptto ■ 
Em Vitruvio se acha 'Scenographia' mas com caracteres gregos. Também lhe chama o dito Autor 
Sciagraphia, mas na opinião de homens doutos tê sua differeça. Vid. Sciagraphia ".
n Cf. Ibid., Tomo VIII - ‘Sciagraphia ou Sciographia cõfundem alguns estes vocábulos com 'scenographia, 
mas a 'Sciagraphia' se limita na projecção ou extensão das sombras, dõde lhe veyo o nome, porque Schia 
em Grego quer dizer. Sombra: & assim só se entende da parte da pintura que representa sucessos 
nocturnos, como seria hum paynel, em que se vè a prizão de Christo feyta de noyte por Judas. Porém 
segundo a definição de Vitruvio, a 'Sciagraphia' também pertence à Architectura na delineação da 
fachada, & íuga dos lados. 'Sciagraphia est frontis, & laterum abscedentium adumbratio, ad circinique 
centrum omnium linearum responsus. Vitr. Lib. I. Cap. /'

verdadeira grandeza.

A esses tipos de representação gráfica

representação em relevo (de madeira, gesso, barro, cera ou cartão).

Representações gráficas e maquetes permitiam também que o cõse/to 

do engenheiro militar fosse analisado e

cabia ao

aprovado pelo comitente e entregue aos empreiteiros 

ofício para orientar a execução da futura obra.

Ao ser convocado para conceber determinada obra, 

arquiteto ou engenheiro "de juízo", escolher o sítio, desenhar (i.e, 

raciocinar) e adaptar-lhe a forma mais adequada, buscando sempre a

sciografiá18 - perspectiva

(paralelo à linha frontal do

0 pragmatismo dos engenheiros

Maggi e Castriotto, a adotar um tipo de perspectiva

medidas do edifício eram representadas em



comprimentos, larguras

presente nas fachadas; o perfil

vários andares do edifício e a profundidade do mesmo, bem como dos

alicerces e do fosso; a perspectiva e a maquete, o conjunto (interior -

permitiam que também fossem inventariados os materiais necessários e

orçamento aproximado da obra para submetê-la à

aprovação e à arrematação.

do engenheiro, desde

visualização prévia do conjunto, permitindo antever e corrigir os

futuros erros, já que pré-definindo, para cada parte do edifício, lugar e

aedificiorum aptum locum et certum numerum" (Cf. Alberti) cuja

disposição

scenografià) (disposição),

garantindo assim a conveniente relação de proporção entre as partes e

ornato) aos olhos de quem

observasse o conjunto - dada a boa correspondência entre as larguras,

e o corte, as espessuras das paredes, os

o todo (correspondência e simetria), que redundava em ritmo regular,

49 Cf. Ibid., Tomo VIII, p. 535 - "Secção - Deriva-se de 'Sectio' que em Latim vale o mesmo que corte, 
divisão. &c. &. as... /.../Secção na Arquitectura he a delineação da altura, & profundeza delia, como se 
estivera cortada pelo meyo, para se ver a parte interior delia. (Da 'Secção' segunda, para se saber o diverso 
preço de cada braça de muralha. Ibid. 398)".

os tempos de

e espessuras de cada parte do edifício, bem

A cartilha básica do arquiteto e

a elevação, as alturas e a métricacomo a sua implantação no sítio;

Vitrúvio, ensinava portanto que o "desenhd' era um instrumento

(icnografia, ortografia e sciografia ou

calculado o

formosura (eurritmia eharmonia e

se fazia através das três espécies de representação

medida corretos (ordenação) - "praescribere aedificiis et partibus

em secção49 perspéctica - e exterior). As espécies de representação

eficiente para a demonstração da obra a realizar-se, bem como para a



local,

engenheiro

separaram

moderna.

financeira e qualidade do comitente, e 

evitando despesas excessivas (distribuição).

Através do domínio de técnicas dependentes das ciências puras, em

Longe de serem toscos ou naífs, esses 

instrumental sofisticado, dotado de

prudência, compatível à

materiais disponíveis no

dependentes do pensamento, e libertou o arquiteto e o 

militar do contexto dos mestres de ofício. Essa intelectualização da

definitivamente as

elaborado com razão e

comprimentos e alturas. O domínio da ciência do desenho permitia 

também realizar obras convenientes e acomodadas ao tempo, ao lugar 

e às pessoas as quais deveria servir (decoro); com orçamento 

possibilidade

construção,

culturas arquitetônicas das épocas medieval e

científico de cada período e respectivas possibilidades técnicas.

aferir no seu respectivo contexto de origem.

Esses "desenhos"são uma espécie de amálgama, neles se entrecruzam 

saberes diversos; como tal fornecem a medida do estado do saber

especial da Matemática, gradualmente racionalizou-se o processo 

construtivo, pela abstração. A afirmação do desenho nos tempos de 

Alberti dignificou a Arquitetura ao contexto das Artes Liberais,

desenhos/desígnios foram um 

uma linguagem própria, pautada 

em convenções e códigos, cuja uniformização se fez, em Portugal, no 

início do século XVIII e cuja racionalidade e eficiência só se pode

atividade construtiva e autonomização da etapa do projeto, dentro da 

sequência de passos necessários à



características físicas dos desenhos portugueses, natureza das técnicas

entre os séculos XV e XVIII.

1.3. Os fundamentos teóricos

Fig. 1a

preguiça ou moleza, e todos que a ela se devotam, devem se mostrar

invencíveis à fadiga. A Arquitetura Militar carrega no pescoço um

iguala -, pois a

Arquitetura era o mais ilustre de todos os trabalhos militares e a

a mais nobre jóia do Príncipe, já que lhe protegia dos

golpes inimigos. Na

forte hexagonal, figura

Sobre o

desenho, pousa uma andorinha, pássaro cuja estrutura do ninho é

o o

mão direita, ela segura uma bússola, instrumento

50 Cf. BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário Escolar da Língua portuguesa, 1984, p.599: “Indústria = 
Aptidão; destreza na execução de um trabalho manual; arte; ofício; profissão mecânica; fábrica; (fig.) 
invenção; engenho; astúcia. De indústria = de propósito".

diamante - ao qual nenhuma outra pedra preciosa se

em Portugal e no Brasil,

ver com apatia, indolência,

Indústria™

arte da fortificação não tem nada a

esquerda, um desenho representando um

ordinariamente empregada nas fortificações regulares.

indispensável para se levantar o sítio e tirar uma planta e, na mão

A Arquitetura Militar encontra-se representada na "Iconologie" de 

Cesare Ripa (CÂMARA, A., 1998: 84), como uma dama séria, pois a

construir uma

das obras, arquitetos e engenheiros militares

perfeita, significando que antes de começar a

de representação e metodologia de projeto empregada pelos mestres

passarmos ao exame dasarquitetônico, para no Capítulo II

A seguir, analisaremos os fundamentos teóricos do desenho



trabalho de

Por outro lado,

Na base do
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acima descrito, no qual se insere a Arquitetura Militar. Nele aparece 

uma imagem representando as disciplinas dependentes do Reino das 

Matemáticas. No trono, ao alto, aparece a Filosofia, rainha suprema do 

campo da Matemática Especulativa, em cujo universo se encontram 

Platão e Aristóteles como "Geometrie Expers Ingrediati". Aristóteles

empreiteiros e mestres de ofício.

o extraordinário frontispício do tratado de Niccolò

as quais aparece

realização das obras, para orientar e supervisionar o

o autor - que neste tratado introduz uma "nova 

scientia" - a Balística - dando 

cálculo da

instrumentos, materiais

caminha em direção ao campo das Matemáticas Aplicadas - Música, 

Aritmética, Perspectiva, Geometria, Astronomia, Geografia, Corografia, 

Arquitetura, entre outras - , dentre as quais aoarece o nome de 

"Nicolo Tartalea"

está Euclides, significativamente 

P estabelecendo contato com o mundo exterior 

(KEMP, M.,1990: 92-93). Não por acaso, Tartag|ia foi o responsável 

pela primeira tradução italiana da obra de Euclides VEucHde, Veneza,

também aí

Fig.lb

Tartaglia, "La nova scientia" (Veneza, 1537), completa o universo

um novo impulso à Artilharia, cujo 

curva hiperbólica da bala do canhão 

representado - torna-se dependente da Matemática.

campo das Matemáticas Aplicadas 

abrindo a sua

fortificação, é fundamental considerar o sítio, à imitação da andorinha. 

Aos seus pés, estão uma pá e uma picareta ou picão, instrumentos 

necessários à construção, significando que além da teoria referente à 

profissão, cabia ao arquiteto militar dominar a prática, conhecendo os 

construtivos e técnicas empregadas na



Arte Militar.

revolução científica que se operou no Renascimento; na base de novas

técnicas e instrumentos com os quais se podiam analisar fenômenos

campos das ciências aplicadas

tradicionais. A partir da segunda metade do século XV, o desenho de

cálculo da posição e inclinação angular do bastião, para resistir à

Artilharia e propiciar melhores disparos, merecia complexos princípios

geométricos. Durante esse período, as ciências da Fortificação e da

ligadasBalística Geometria Práticaintimamenteestavam

Aritmética. Um número significativo de Matemáticos esteve envolvido

com a Arte da Guerra, como por exemplo Symon Stevin e Samuel

Marolois, no caso dos Países Baixos, ou mesmo indiretamente Pedro

pretendemos analisar ao longo desse e dos próximos capítulos.

Neste capítulo optamos por analisar as mais recorrentes referências

expressas nos tratados portugueses51.
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a

Nunes, no caso de Portugal. Verificamos uma estreita vinculação entre 

os agentes e os instrumentos envolvidos nas questões de Arquitetura

e à

Cabe lembrar que as Matemáticas estavam no coração de toda uma

e ofícios

estruturas defensivas tornou-se um

quase todos osfísicos em

51 "De re aedificatortá' de Alberti, na edição de Cósimo Bartoli (1565); Sedio (Livro IV, Veneza, 1537; 
Livro III, Veneza,1540; Livro I, Paris, 1545; Livro II, Paris,1545); Pietro Cataneo (1554) e Vitrúvio, nas

levantamento topográfico, Astronomia

(longimetria, altimetria, planimetria, estereometria e trigonometria)

e Ciência Náutica, que

dos paraísos da Matemática. O

Militar, Desenho, Perspectiva, Geometria Prática para fins de

1543) e dos primeiros autores a aplicar a Matemática à Artilharia e à



da célebre e

de

numa
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cosmógrafo Pedro Nunes, 

André de Resende, 1551).

adesão incondicional das encomendas régias às 

italiana" e à Arquitetura "ao modo romano'*', implicando

pioneira .

Diego de Sagredo (1541/1542), a

Frontino (por André de Resende, 1543)

Isidoro de Almeida (1552), provável tradução da edição latina De 

Urbicus et Arcibus Condendis" de Dúrer. Não por acaso, tal surto 

editorial opera-se no momento de consolidação das Conquistas 

ultramarinas e da grande viragem de mentalidade, marcada pela 

fortificações "à

edições em latim de Fra Giocondo (Florença, 1522) e italiana de Daniele Barbaro (Veneza, 1556e 1567). 
Optamos por não traduzir os textos em italiano, bem como achamos pertinente apresentar algumas 

citações em latim, para evitar maiores prejuízos de uma interpretação anacrónica dos conceitos.
52 Vide bibliografia.

Esta tradução portuguesa manuscrita, feita por Pedro Nunes, jamais foi impressa e hoje encontra-se 
p ecida. Em inventário datado de 1610, constava entre os livros do discípulo e herdeiro de Juan de 

Herrera, Francisco de Mora, assim como o "De la conserbación de los aquadutos, en português", 
certamente na tradução de André de Resende de 1543. Ao que tudo indica algumas livros da Biblioteca 

o aço de Lisboa foram levados para Madri no período da União das Coroas. Cf. MOREIRA, Rafael. A 
coa Arquitetura do Paço da Ribeira e a Academia de Matemáticas de Madrid. In: As relações 

a entre Portugal e Espanha na época dos descobrimentos. [II Simpósio Luso-Espanhol de História 
-- - . I 1987, p. 65-77. A tradução francesa de Vitrúvio é publicada 6 anos
mais tarde, em 1547, por Jean Martin; a tradução alemã, em 1548, por Walter Rivtus.

irata-se de uma traduçao manuscrita, jamais impressa, assim como a tradução de Vitrúvio realizada por 
Pedro Nunes. A pnmeira tradução francesa foi realizada apenas três anos mais tarde, em 1553, por Jean 
Martin,
55 Expressão utilizada para designar a Arquitetura do Renascimento italiano em Portugal.

têm mostrado quão sintonizados com 

, sendo os primeiros a

Os estudos de Rafael Moreira52 

o debate internacional estiveram os portugueses 

traduzir em língua vernácula, para além das cortes italianas, os 

tratados de Vitrúvio (pelo matemático e 

1537-1541 )53 e Alberti54 (pelo humanista

Esse surto editorial ocorrido entre as décadas de 30 e 50 do Reinado 

de D. João III (1521-1557), incluía ainda três tiragens 

oioneira súmula vitruviana castelhana "Medidas dei Romano"

tradução do "De Aquaeductibus"de 

e o "De Condendis Arcibus"de



mudança

progressivo embate entre

medieval e o novo arquiteto "à Vitrúvio"56.

e 50,

Carlos V (1 516-1556) e sobretudo no reinado de Felipe II (1556-1598),

(1580-1640). Datam desse período as traduções dos Livros III e IV de

Sérl io’ (1552), de Euclides (1576 e 1585), de Vitrúvio (1582), de

(1593) e de Palladio60 (1625), que

Sabemoscircularam Portugal Conquistas.certamente em e

(PLEGUEZUELO, A ., 1990-1992: 73-84) que entre 1583 e 1600

9
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com repercussões diretas em Portugal no período da União das Coroas

Alberti58

na metodologia de trabalho nos canteiros portugueses e no

(1582), de Vignola59

Sí> A política cultural joanina esteve aberta a todos os ares de renovação, facilitando a saída de bolsistas 
para estudar no estrangeiro e contratando profissionais italianos para trabalhar em Portugal. Este 
intercâmbio de profissionais, segundo Rafael Moreira (MOREIRA, R., 1989: 155-156) foi ainda bastante 
tímido durante o reinado de D. João III (1521-1557), intensificando-se sobretudo nos reinados 
subsequentes de D. Sebastião (1557-1578) e dos Felipes (1580-1640). Através dos "debuxos" , 
"apontamentos"e tratados trazidos por estes profissionais, a Coroa atualizava-se quanto ao que de melhor 
se fazia no estrangeiro, numa espécie de pilhagem cultural de obras e idéias.
57 O tratado de Sérlio jamais foi traduzido para o português, embora extremamente usado, certamente na 
edição castelhana. SERLIO, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Arquitectura de Sebastiã Sedio Bo/fies... 
Agora nuevamele traduzido de Toscano en Romance Castellano por Francisco de Villalpando Architecto 
... En Toledo, 1552. Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1990.
58 Los Diez Libros de Architectura de Leon Baplista Alberto. Traduzidos de Latin en Romance. Ano de 
1582 (sem ilustrações).
59 VIGNOLA, lacome de. Regia de las cinco ordenes de Architectura de lacome de Vignola. Agora de 
nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patrício Cadoesi Florentino, pintor y criado de Su Mag... En 
Madrid, 1593. Vignola foi traduzido para o português apenas em 1787, por MAGALHÃES E ANDRADE, 
José Calheiros de. Regras das sinco ordens de Architectura segundo os princípios de Vignhola, Com hum 
Ensaio sobre as mesmas ordens feito sobre o sentimento dos mais celebres Architectos. Escriptas em 
Francez por e Expostas em portuguez por /. C. M. A . Com o aumento de varias reflexoens 
interessantes sobre as mesmas Ordens, com a Ordem Attica, e com huns princípios de Geometria pratica 
que facilitaõ a inteligência desta obra e de outras deste genero. Enriquecido todo com 88 estampas abertas 
em cobre ... Coimbra, Na Real Imprensa da Universidade, anno de 1787. Cf. exemplar localizado na 
Biblioteca Nacional de Lisboa.
60 Embora muito lido na Espanha, a tradução castelhana de Palladio ocorreu mais tarde que as demais, em 
1625, tendo circulado a edição italiana de 1570 até aquela data.

observamos na Espanha um surto editorial no final do reinado de

o tradicional mestre das obras de raiz

Semelhante ao ocorrido em Portugal, entre os anos 30



período incluía o Brasil) os seguintes livros: 26 exemplares de Vitrúvio,

quase todos na versão castelhana de Urrea (1582); 13 exemplares de

Sérlio, tanto seu "Libro extraordinário"como seus "Cuatro hbros 8

exemplares de Alberti e 46 exemplares do "De varia commesuratione"

de Juan de Arfe. Esse carregamento é um índice indicativo do intenso

castelhanas.

1.3.1. A raiz vitruviana

"fabrica'*2

Para as citações em latim,

Portuguez e Latino..., -
& Fem. Fabricado,

intercâmbio de tratados entre a Europa e as Américas, o que justifica a

1712-1721, Vol. V, p. 3: "Fabrica = 
, onis. Fem. Cic.' Levar a Fabrica por

embarcaram do porto de Sevilha com destino às índias (que nesse

Arquitetura como uma

Para as citações em latim, utilizamos a edição de FRA GIOCONDO (Florença, 1522), localizada na 
i loteca Nacional de Lisboa - “M. Vitruvii DE ARCHITECTVRA Libri decem nuper maxima diligentia 

rc & eXCUSI' a^l,is' My Frontini de aqueductibus libri propter materiae affinis tatem". 1522 
I rater lo. locundus) [Res 2609 P). Para o português, nos baseamos na tradução do Livro I realizada pelos

■ I Hás/'0 Henric1ue Simão dAgostino e Ivone Salgado, ainda não publicada, que faz parte do 
matenal didático da disciplina ■■Urbanismo I» da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia 

ín ppppai ii CamP'nas' na qua' tivemos o prazer de lecionar. Esta tradução confrontou três 
VHnJVe’/ZVíeSd'Archi^turd (1684). Bruxelas, Pierre Mardaga, 1988; 

ITRUViO, Marco Luoo. ta D,e, ubm de A^team. Barcelona, EdUorlal Ibéria. 19S5; VITRÚVIO.

l»í. ITrad“Si° * Fnnk G'“*r| Heinemaon, Loeb Classical

62 C. BLUTEAU, Raphael. Vocabulário r 
Estructura, construcção, composição. 'Fabrica,

pertinência de estudos referentes à importância dos mesmos na

formação dos profissionais atuantes nas colónias portuguesas e

"sc/entia" dependente de "pluribus 

plinis, & uarys erudittonibus", adquirida tanto pela prática -

- como pela teoria - "ratiocinatione".

As raízes do desenho arquitetônico estão em Vitrúvio. No Capítulo I, 

do Livro I, do De Architectura Libri Decemz6', o arquiteto romano 

define a



Ao elencar os saberes necessários ao Arquiteto - Letras ("Utteratud'},

Geometria ("eruditus geometriaé'},

F i I osof i a (" philosophos

diiigenter"} , Música (."musicam sciverit") , Medicina ("medianae non

sit ignarité'} , Leis ("responsa uiris consultorum nouerif'} , Astrologia

("astro/ogiam, coelicf} e as razões do céu ("rationes cognitas habeaf) -

ressalva de não ser necessário ao Arquiteto tornar-se um pintor como

Apeles. É curioso observar que a Geometria, a Óptica e a Aritmética

antes,e

("graphidosperito na ciência do desenho

("exemp/aribuspictté'\ a obra pretendida.

vêm não

"...Deinde graphidos scientiam habere, quo faci/ius exemp/aribus 
pictis, quam ue/it operis speciem, deformare ua/eat". (FRA 
CIOCONDO, Liv. I, Cap. I, p. 5)

no traçado e alinhamento ("Unearum directioned'} dose do esquadro

Desenho ("peritus graphido^'},

Optica ("optices nonignaru^'}, Aritmética ("instructus arithmeticd'},

complementando-a; o autor assim refere-se a essa "scientia":

diante. Vieira, Tom. 4 p. 203. O Architecto, primeiro elege a traça da Fabrica, que há de fazer. Vasconcel. 
Arte Militar, 85. Fabrica (...) ou officina, em que se fabri cão alguns gêneros".
63 "... Geometria autem p/ura praesidia praestat architecturae, & primum haec eusthy grammi et circini 
tradit usum, è quo maxime facilius aedifíciorum in areis expediuntur descriptiones, normarum q; & 
Hbrationum, & Unearum directiones". (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. I, p 5)

segundo lugar, embora faça aVitrúvio menciona o Desenho em

Deve o arquiteto ser

Por sua vez, a Geometria63 envolvia o emprego da régua, do compasso

na sequência da ciência do desenho

scientiarrí'} para demonstrar, por meio de exemplos pintados

História ("historias comp/ures nouerit"),



edifícios no terreno, indispensáveis para garantir

E a Aritmética65 necessária no cálculo dos custos

sendo os métodos aritméticos (com algarismos romanos) empregados

facilidade que as explicações geométricas.

Disposição (" dispositiond'), Simetria(" eu ryth mia"),Eurritmia

efeito
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uero sumptus aedifíciorum consumantur, mensurare rationes exp/icantur, difficiles q; 

odisinveniuntur". (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap.

aedifícys ab certis regionibus, coelilumina recte ducuntur." (FRA GIOCONDO, Liv.

na resolução da difícil questão da Simetria, muitas vezes com mais

das linhas e precisão das medidas.

A Óptica64 era necessária no fazer as aberturas para iluminação natural 

dos edifícios, de acordo com as diferentes disposições do céu.

e medidas da obra,

^symmetricl'}, Decoro ("decoré'} e Distribuição ("distributiond').

dos membros da obra, garantindo o 

conveniente e simétrico do conjunto.

A Disposição67

a direção, exatidão

M “ Item per opticen, in
I, Cap. I, p. 5)
65 “Per arithmedcen, i
symmetriamm quaesdones geometricis radonibus & meth 
I, p. 5-5v)
66 “Ordinado est módica membrorum operis comm 
symmetriam comparado. Haec componitur ex quantitate, 
operis sumptione, singulisq; membrorum partibu.
Liv. I, Cap. II, p. 10-10v)
67 “Disposido autem est .
qualitate". (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. II, p. 10v)

a Ciência do

A Ordenação66

Desenho, a Geometria e a Aritmética, concorriam para viabilizar as

era alcançada através do emprego de medidas 

adequadas para cada um

No Capítulo II, do Livro I, verificamos que juntas,

partes constituintes da Arquitetura, a saber: Ordenação ordinationè'),

referia-se à apta e elegante colocação de cada um 

desses membros, de forma a garantir uma obra cuja composição 

tivesse um efeito de qualidade.

toas, separatim universae q; positionis, ad 
(—1 Quantitas aute est modu lo rum ex ipsuis 

s universi operis conveniens efectud'. (FRA GIOCONDO,

rerum aPía chocado, elegans q; in composidonibus effectus operis cum



Para tanto, Vitrúvio elencava três "specie^8 dispositionis", ou seja, três

quais os gregos chamavam ideai : ichnographia (planta), ortographia

(elevação), sciogragraphia (perspectiva):

hasunt.

Desenho do arquiteto e do pintor data apenas do Renascimento, e ao

que tudo indica,

nos levando a supor tratar-se de representações gráficas pintadas

imagem ("imagd'),

41
7

modos de representação ou de disposição das partes e do todo - aos

"exempiaribus pictis" — não implicava na ausência de uma métrica,

"Species dispositionis, quae graece dicuntur ideai, 
ichnographia, ortographia, sciographia. ichnographia est circini 
reguiae q; módica^9 continens usus è qua capiuntur formarum in 
so/is arearum descriptiones. Ortographia autem est erecta frontis 
imago, modicd0 q, picta rationibus operis futuri figura, item 
sciographia est frontis et iaterum abscedentium adumbratio7’, ad 
circiniq; centrum omnium Unearum responsus."72 (FRA 
CIOCONDO, Liv. I, Cap. II, p. Wv)

disposição das suas partes, suas respectivas medidas ("modicd'} e

tríade ichnographia, ortographia, sciographia. A polêmica entre o

{"picta rationibus operis futuri figurai') que exemplificavam, numa

a futura obra, demonstrando a conveniente

68 Claude Perrault propõe a palavra " representaçãd' para a tradução de “specieé', esclarecendo que a 
palavra latina "specief, assim como a grega "ideal', não significa somente espécie mas também figura, 
aparência e representação, que chamamos vulgarmente de desenho.
69 "Modicd'= conforme a uma medida.
70 Embora a ortografia seja uma imagem pintada da fachada da futura obra, é também dotada de medida.
71 "Adumbratid' = sombreamento.
72 BARTOLI, 1978 apud THOENES, Christof. "Vitrúvio, Alberti, Sangallo. La teoria del disegno 

architettonico nel Rinascimento" (1989). In: Sostegno e adomamento. Milano, Electa, 1998: 161-162.
73 Agradecemos ao Mário Henrique D'Agostino as sugestões feitas referentes a essa questão.

o aspecto pictórico do desenho vitruviano -

Desenho, apresentava a raiz "grafia!' em consonância com o sufixo da

A terminologia em latim "graphidis scientiam"73, referente à Ciência do



e sensíveis

so/is

e

arquiteto demonstrava tanto a métrica e as relações proporcionais

fiS

speaes dispositiones acima descritas, seria anacrónico 

pensar no moderno desenho técnico

Ao analisar as

arearum descriptiones..."), elevação ("...

frontis imago modiceque picta rationibus opens futun figura.... )

et laterum abscedent/um

era fruto de árdua reflexão

no emprego da

- • 

matemáticas em questão, como as relações de proporção sensíveis aos 

olhos, tais como os jogos de cores, luzes e sombras.

Dada a sua complexidade, tal Disposição77

- acurado estudo - e invenção - capacidade de resolver questões 

obscuras.

mas, sem dúvida, tratava-se de

74 D'AGOSTINO, Mário Henrique Simão. Os traços do Visível. Sobre o "Problema da Representação" na 
Arquitetura. Texto ainda inédito, gentilmente cedido pelo autor.

“ Adumbratid' = sombreamento.

77COncorrem ao P°nl° cenlral de uma circunferência "circinique centrum".
r C°81^ uigilantíaeq;

reTln^Z ""w"'0 obscurarum explicado, ratio q; nouae
' ê n reperta. aesunt termmationes dispositionum”. (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. II, P- 11)

relações de proporção matemáticas (já que implicava

"circini regu/aé') e sensíveis74 aos olhos (uma 

de cores - "picta"- , luzes e

est circinipintadas e sombreadas - em planta ("...Ichnographia 

regulaeque modice continens usus,e qua capiuntur formarum m

Ortographia autem est erecta

régua e do compasso -

vez que também implicava no emprego 

sombras - "adumbratio"), bem como demonstrando sua implantação 

no terreno f formarum in so/is arearum descriptioned'} . Em resumo, 

através de representações - construídas com régua e compasso,

perspectiva ("... sciographia est frontis

adumbratid5, ad circiniq; centrum76 omnium /inearum responsuíf), o



métrica - graças aos métodos da Aritmética e da Geometria. Embora

não saibamos de que forma a medida nele se explicitava - seja através

representação ou em texto anexo -, o fato é que este desenho, numa

escala reduzida,

sombreada, garantia

que se realizava quando seus membros

em suma, quando tudo concorria para a Simetria.comprimentos,

79Por sua vez, a Simetria

consensué'} entre as partes e o todo, tal como no corpo humano.

Somava-se aos princípios Ordenação, Disposição, Eurritmia e Simetria,

o Decoro80, que correspondia ao aspecto correto da obra e à adequada

aos

costumes ou à Natureza - implicando

regiões saudáveis e abundantes de água.

78

IA

" !ocis idonei", em

em planta, em elevação frontal colorida e perspectiva

régua e do compasso, bem como de um Desenho marcado por uma

" Eorythmia est venosta species commodus q; in compositionibos membrorum aspectos. Haec efficito, 
com membra operis convenientia sont, aititodinis a d iatitodinem, latitudinis ad longitodinem, & ad 
summan omnia respondeant suae symmetriad'. (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. II, p. 11 v)
79 "Item Symmetria est ex ipsius operis membrís conveniens consensos, ex partibus q; separa tis, ad 
universae figurae speciem, ratae partis responsos, ot in hominis corpore è cobito, pede, pai mo, digito, 
caeterisq; partibos, symmetros est, sic est in operom perfectionibos. Et prímom in aedibos sacris, ot è 
co/omnarom crassitodinibos, aot è trigiyph (..), item caeterorom operom è membrís, invenitor 
symmetriarom ratiocinatio". (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. II, p. liv)
80 "Decor aotem est emendatos operis aspectos, probatos rebos compositis com aoctorítate. is perficitor 
statione, (..), seo consoetodine, aot natora..." (FRA GIOCONDO, Liv. I, Cap. II, p. 11 v-12v)

um desenho marcado pela exatidão de linhas, através do emprego da

era a concordância harmónica ("conveniens

obra, ou seja, a

a feição bela e elegante do conjunto da futura

na escolha de sítios idóneos,

caráter,

Eurritmia,78

composição dos seus elementos, conforme ao seu

conveniente relação entre suas alturas, larguras eguardavam a

de uma escala gráfica, seja através de inscrições na própria



advinda da razão

"à

do sítio mais adequado à

traçado ortogonal da cidade deveria estar

relacionado à direção dos ventos, por questões de comodidade

pública.

44

o tipo definanceira, qualidade

uso e eloquência requeridos para o edifício.

Acreditamos que no "De Architectura Libri Decem" se encontrem 

básicos da cartilha do

imprescindível a

vegetação. Também o

e da

ou áreas

•' ‘Distributio autem est copiarum loci q; commoda dispensatis, parca q; in operibus sumptus cuim ratione 
temperado. Haecita observabitur, si prímum architectus ea non quaeret, quae non poterunt inveniri, aut 
paran, msi magno nam q; non omnibus locis arenae fossiciae, nec cementorum, nec abietis, nec 
sappmorum, nec Marmoris copia est, sed aliud alio loco nascitur, quorum comportationes difficiles sunt & 
sumptuosae ytentendum autem est, ubi non est arena fossicia, fluviatica, aut marina lota. In opiae quoque 
abtetis, aut sappinorumvitabuntur, utendo cupresso, populo, ulmo, pinu. Relíquia quoq; his similia erunt 
exphcanda.Altergradus ent distributionis, cum ad usum patrum famiHarum, & ad pecuniae copiam, & ad 

oportere constitui uidetur,

factendae sunt aptae omntbus,personis aedificiorum distributiones..." (FRA GIOCONDO, Liv' I, CapTZ

Ao Decoro somava-se a Distribuição81, 

adequar-se a obra às comodidades do lugar, evitando 

e dispendioso de

pantanosas, férteis - dotados de animais sadios, boas pastagens e

perfeitamente definidos os pressupostos

arquiteto atrelados à sua principal ferramenta de trabalho - o Desenho. 

Para finalizar, cabe lembrar que a cartilha básica do arquiteto 

Vitrúvio" detalhava alguns aspectos fundamentais referentes à escolha 

implantação dos edifícios e cidades, 

eleição de lugares

ponderação, ao

despesas desnecessárias com o transporte difícil

materiais não disponíveis nas proximidades e considerando a condição 

e interesses do comitente, bem como

advertindo (Livro 1, Cap. IV) ser 

sãos, elevados, de clima temperado, longe de lagunas



As preceptivas vitruvianas permaneceram na base da formação e ação

dos arquitetos

longo de todo o período contemplado pela nossa pesquisa.

1.3.2. A natureza do desenho medieval

O caderno de desenhos de Villard de Honnecourt82, datado do século

XIII (c. 1230),

elevação, corte - e também a perspectiva, se encontravam em uso nos

canteiros desse período, orientando o trabalho de construção das obras

de Arquitetura.

período do apogeu da Arquitetura

grande quantidade de centros

culturais por toda Europa ocidental

respectivas escolas, escolas urbanas, Universidades, etc. Na abadia de

Honnecourt existiu certamente uma escola desse tipo, na qual Villard

recebeu sua primeira formação.

A Abadia de Honnecourt encontrava-se numa região atravessada por

numerosas vias de comunicação, sobre a qual incidiu o Renascimento

contribuindo na transmissão de fragmentos da culturaCarolíngio,

Antiga, evidentes na obra de Villard - que deve ter visto obras antigas,

conhecido certas passagens de Vitrúvio, possivelmente de Vegécio e

ir

contemporâneas à emergência de uma

a tríade ortogonal - planta,

Trata-se de croquis referentes ao

e engenheiros militares, portugueses e

nos permite verificar que

brasileiros, ao

as grandes catedrais,Gótica, momento em que foram construídas

centros monásticos com

82 Villardde Honnecourt. Cuademo. Siglo XIII. Madrid, Ediciones Akal, 1991.



básicas de Geometriade Euclides, demonstrando possuir noções

abstrata.

pudesserepresentação gráfica

compreendido por

moldes de papel, chapa de metal, cera ou

madeira.

De qualquer forma,

na

••

(BECHMANN, R. 1991: 45-60).

XIII conheceram a difusão de conhecimentos

não

não

dimensões, ainda carentes de convenções abstratas, era representado 

por meio de maquetes ou

a outro. Por outro lado, os

ou gregas, diretamente ou por intermédio do árabe.

A Geometria Prática medieval se compunha essencialmente de um

* V X. •

e aquilo que ser facilmente

Os séculos XII e

referentes à Geometria e às Matemáticas, graças às obras transmitidas 

pelos árabes e à exploração das Bibliotecas bizantinas por parte dos 

cruzados (BECHMANN, R. 1991). Os "Elementos"de Euclides foram 

reproduzidos, naquela época, de forma mais ou menos completa, 

circulando um certo número de traduções oriundas de fontes latinas

receituário básico para se construir figuras, sendo mais experimental e 

da

ue representavam figuras 

em todas as dimensões, tais como

material que

sabiam ler, sendo as

meio de representações lineares em duas

O construtor gótico utilizáva-se

havia padrões de medidas, as unidades

variavam de uma Província a outra e, com frequência, de um canteiro

encarregados da construção das obras não 

figurações geométricas fundamentais 

demonstração das disposições previstas. Esta Geometria, puramente 

pratica, tinha por objetivo assegurar a concordância entre a execução 

e a concepção da obra, mediante desenhos q 

simples, facilmente reprodutíveis



quadrados, ângulos retos, círculos, triângulos equiláteros, permitindo

inclusive a partir de um mesmo módulo, construir diferentes figuras.

Nos projetos das edificações góticas

semelhante à das cartas náuticas do período, baseada numa TRAMA

é

demonstrado

(FROMMEL, C. 1994: 101).

assemelhou à métrica Renascentista que, para além de modulações

simples,

matemático. No século XIII,

teórico. Os desenhos destinavam-se fundamentalmente a orientar o

moldes de fácil reprodução - executados em

madeira ou chapa de metal - necessários na multiplicação de motivos

Villard não se destinavam à execução. Não se tratava de projetos mas

de um simples caderno de notas, no qual o construtor recolhera idéias 

e formas tiradas daqui e dali, procedentes de edifícios nos quais havia 

reparado alguns detalhes. De qualquer forma, nos fornecem uma idéia

corte da pedra, ao ponto de serem com frequência estandardizados.

alçados de edifícios presentes no caderno de

idênticos, tais como arcos e nervuras que exigiam grande precisão no

respectivas relações proporcionais entre os vários elementos, tal como

o caráter prático preponderava sobre o

As plantas, cortes e

também maquetes e

era empregada uma técnica,

trabalho do canteiro, para o qual eram frequentemente fabricadas

de partida, permitindo determinar as

No entanto, mesmo a métrica mais complexa das catedrais jamais se

no desenho da fachada da Catedral de Reims

alturas, comprimentos

Fig.2a

ORTOGONAL. Coordenadas verticais e horizontais serviam de ponto

se constituíra em verdadeiro exercício de raciocínio



da

Fig.2e

Fig.2h

, na
Fig-2i .

planta

representação de uma outra torre, vista em ângulo, cujos dois lados da 

parte superior quadrada e os quatro lados da parte inferior octogonal 

aparecem demonstrados simultaneamente.

Fig.2b

Fig.2c

Fig.2d

Nos desenhos do interior e exterior da capela da ábside da Catedral de

Reims, Villard

humano nas figuras geométricas.

Diante da carência de regras e convenções de representação (algumas 

certamente havia mas não plenamente padronizadas), o desenhista do 

século XIII deveria inventar formas de representação correspondentes à

conservando a

na representação em corte, a cornija das 

relação ao centro, movimento este 

acompanhado pela curva na base do desenho.

elevação do exterior

sua lógica pessoal. Esse é o caso, por exemplo, da torre da Catedral de Fig-2f
Fig.2g

Laon, que Villard representa em e elevação; ou

Por outro ângulo 

' a cornija superior desce em relação ao centro,

procurou representar a curvatura da ábside,

mesma dimensão das alturas. Para representar a 

profundidade do seu interior, 

paredes laterais é elevada em

do tipo de representação, concepção arquitetônica e instrumentos 

empregados no tempo das Catedrais.

No caderno observa-se uma série de desenhos lineares de figurações 

diversas (homens, animais, flores, etc) reduzidas a formas geométricas 

simples, que Roland Bechmann (BECHMANN, R. 1991: 47-48) supõe 

relacionar-se a um método para facilitar a memorização de algumas 

demonstrações geométricas, através do emprego de figurações 

materiais; intenção completamente diferente daquela que movera os 

artistas do Renascimento ao buscarem as proporções ideais do corpo



sendo o movimento também acompanhado pela curva na base inferior

do desenho, representando, em perspectiva, a volumetria da ábside.

Nota-se uma evidente correspondência entre os elementos do interior

e do exterior.

Também no alçado e corte num mesmo desenho - que Villard chama
Fig-2j

Por outro lado, na representação em corte dos arcobotantes inspirados Fig.2k

nos de Reims, sem respeitar as proporções do seu modelo, Villard

disposição dos

características concretas de uma nova igreja.

Já as representações em planta das igrejas góticas eram feitas com
Fig.2L

vistas a demonstrar as particularidades da disposição das abóbadas e

dependiam outros elementos, tais como os colunelos, contrafortes, a

espessura das diferentes partes,

das curvas, fazer os moldes utilizados nos diferentes arcos, cortar as

economia de madeira.

49

"montée"- nota-se a mesma correspondência .

processo construtivo, bem como em

mostra-se unicamente interessado em demonstrar a

chaves dos arcos, implicando numa simplificação e dinamização do 

economia na obra, sobretudo

as possibilidades de abertura dos

circunstâncias. Dessa forma, tal disposição poderia adequar-se às

respectivo esquema das nervuras. De fato, antes de se iniciar a Fig.2m 

construção, era importante saber como se ía abobadá-la, já que disso

muros, etc. Dessa forma, podia-se estudar e prever a estandardização

distintos elementos para uma provável aplicação em outras



T

Fig.3a

Fig.3b

construtores do século XIII

representações,

estabelecer relações proporcionais simples entre as medidas.

A esquadra graduada (Fig. 3a, terceiro croqui, no centro, à direita) era
Fig.3a

Fig.3c
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distâncias e

a régua.

Já os instrumentos empregados na execução ou medição das obras, 

controle das dimensões em altura, eram,

Era comum o emprego da vara em cálculos simples de triangulação 

medição da altura dos edifícios, recorrendo-se ao princípio da 

como representado por

para a

homotetia e dos triângulos semelhantes, tal

Villard num pequeno croqui, na parte inferior da Fig.3b. Embora os 

não apresentassem escala gráfica nas

para os grandes traçados e 

em geral, a corda, o prumo e a vara.

Os instrumentos para a feitura dos desenhos em escala reduzida da 

esquadra graduada e

a construções elementares ou a receitas de 

Geometria Prática, relacionadas sempre a casos de aplicação concreta 

e não a demonstrações teóricas.

a vara funcionava como módulo, permitindo

outro instrumento fundamental empregado pelos construtores 

medievais, permitindo traçar certos ângulos (30°, 60° e 90°) e obter 

graficamente certas medidas, bem como estabelecer relações de

Por sua vez, a corda encerada, além de empregada na medição de 

alturas, poderia ser utilizada no desenho dos arcos, tal 

como mostra o segundo croqui, no centro da Fig. 3c.

Como vemos, muitos dos croquis presentes no caderno de Villard de 

Honnecourt se referem



No que diz respeito ao suporte do desenho, no século XIII, trabalhava

sendo possível dispor de grandes superfícies

construtores medievais parecem economizar o suporte ao representar

(tal módulo), método facilitado pelacomo um

estandardização dos elementos

economia de suporte pressupunha um

abstração bastante complexo por parte do conceptor e executor das

de linguagem

desenho a um mínimo de superfície, por vezes, justapunham-se um

alçado e um corte, tal como mostram alguns desenhos de Villard. De

qualquer forma,

sofisticadas Catedrais Góticas foram

construídas a partir de métodos tão simples e engenhosos.

Mas se em Vitrúvio o desenho tem um caráter demonstrativo, em

51

parcialmente plano, não

1.3.3. O conceito de "Hneamenta"de Alberti ("De re 
aedificatoria", mss. 1452 e editioprinceps, em latim, 1485)

na qual o todo é representado pela parte. Ao reduzir o

em lajes de pedra, orientando a sua execução.

apenas a metade de uma fachada ou um único compartimento de 

abóbada

Como vimos, as raízes do desenho arquitetônico estão em Vitrúvio.

planas, tais como as

obras, funcionando como uma espécie de "sinédoque" visual, figura

se sobre pergaminho, material custoso, de dimensões limitadas e

grau de racionalidade e

ao pé da obra, muitos desses desenhos eram

proporcionadas pelo papel. Para os desenhos 

definitivos era possível empregar placas de madeira mas o resultado 

pesado quando atingiam certa dimensão. Osera incómodo e

reproduzidos

É curioso verificar que as

e modulação do edifício. Esta



Livro do
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tem alcance abrangente,graciosa.

limites de uma tradução mecânica por "disegno"

de exercício intelectual e desenho no papel, com estreita vinculação

I

IjK

;;

*
1 

F

I

mas o próprio raciocínio.

Esta questão está na base do seu tratado e logo no primeiro

alcance do seu conceito de

fl

1

4

h
E
ç
■I

X
I
BB

Mm

■

r.HFi*

%

I 

í
»

I

’l!

&•••

< *

como simples representação gráfica. Apresenta uma dupla dimensão

"De re aedifícatoria" Alberti apresenta o

"Hneamentd'™, que em latim significava "Unhas geométricas", depois 

traduzido em italiano (na edição de Cósimo Bartoli) por disegno . O 

(" praedefiniré'},

ultrapassando os

Alberti, o desenho não é exemplo ("exemplaribuspictifT) do raciocínio

•3 "Lineamentum (de Hnea). Cic. Linha Ceométrica. Cic. Linha, traço, rasgo (de pincel) pincelada. /.../ Li v. 
E Simpleste "Hneamenta" (plural) Cic. Lineamentos, feições do rosto - "animi". Cic. Feições da alma. Cic. 
Rascunho, esboço, desenho (d'uma obra). Linearis, e. (adj.) (de Hnea). De Unha, linear, arte de esboçar. 
QuinL Geométrico. Linearis oratis. QuinL * Ceometria", Cf. SANTOS SARAIVA, F. R. dos. Novíssimo 
Diccionário Latino-Portuguez. Rio de Janeiro, Livraria Garnier, s/d, p. 680.

...Tota res aedifícatoria Hneamentis et structura constituta est. Lineamentorum omnis vis et ratio 
consumitur, ut recta absolutaque habeatur via captandi iungendique Hneas et ângulos, quibus aedifícii 
fácies comprehendatur atque concludatur Atqui est quidem UNEAMENTi munus et offícium 
PRAESCRIBERE AEDiFiCHS ET PARTIBUS AEDIFICIORUM APTUM LOCUM ET CERTUM NUMERUM 
DiCNUMQUEMODUM ET CRATUM ORDiNEM, ut iam tota aedifícii forma et figura ipsis in Hneamentis 
conqurescat. Neque habet Hneamentum in se, ut materiam sequatur, sed est huiusmodi, ut eadem piurimis

/ /ciis esse Hneamenta sentiamus, ubi una atque eadem in illis spectetur forma, hoc est, ubi eorum 
partes etpartium smgularum situs atque ordines inter se conveniant totis angulis totisque lineis. Et licebit

anÍm° et °mn‘materia; ^uamrem “sequemur ADNOTANDO
et PRAEFINIENDO ANCUL OS ET L iNEAS CER TA DIRECTIONE ET CONNEXIONE Haec cumita sint, erit 

m KI!SC'<lf’ri0 CONCCm ANIMO, FACTA UNBS ET ANGULIS
ERFECTAQUEANIMO ETiNGENiO ERUDiTCT. (ORLANDI-PORTOGHESI, 1966:19)

O conceito de "Hneamenta"64
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Livro I trata da importância de se predefinir 

preconceber ("praecogitaré'}, pré-escrever ("praescnberé) as obras, 

escolhendo para as suas partes "aptum locum", "certum numerum , 

"dignumque modum" e "gratum ordinem", ou seja, lugar adequado, 

número determinado (medidas corretas), maneira bela e ordem



através da representação gráfica e vice versa.

(Veneza, 1565),

"disegno" (j.e. “Uneamentí'} é a seguinte:

O conceito de

desenho prévio, dotado apenas de linhas geométricas, construídas com

régua e compasso, sem o emprego de cores, luzes e sombras.

Nesse sentido, trata-se de um desenho mais técnico que o de Vitrúvio,

dotado de máxima precisão, justamente para explicitar a métrica, as

•M

•X

85 Cf. L 'Architettvra di Leon Batista Aiberti. Tradotta in Ungva fíorentina da Cosimo. Bartoli, Gentilhuomo, 
& & Académico Fiorentino. Com la aggiunta de Disegni. In Venetia, Apresso Francesco Franceschi, 1565. 
Trata-se da mais importante traduçao italiana do texto de Aiberti, cuja primeira edição data de 1550 e a 
segunda de 1565, à qual tivemos acesso na Biblioteca do MASP. Trata-se da primeira versão ilustrada 
desse tratado, já que Aiberti optara conscientemente por não apresentar imagens.

"...Lo edificare consiste tutto in D/SEGN/, & IN MURAMENTL Tutta 
ia forza, & ia regola de disegni consiste in sapere con buono, & 
perfetto ordine adattare, & congiugnere insime (sic) fínee, & angofí; 
onde ia faceia deiio edifício si comprenda, & si formi. APPA TIENSI 
CERTO, & È OFFiCiO DEL DISEGNO INVESTIGANDO STABILIRE 
ALU EDIFICIJ, & ALLE PARTI LORO LUOGO ATTO, NUMERO 
DETERMINATO: MANIERA BELL A, & ORDINE GRATIOSO, 
accioche poi tutta la forma d'esso edifício in essi disegni si riposi nè 
ha // disegno in se instinto di seguitare la matéria: ma è tale che noi 
conosciamo, che U MEDESIMO DISEGNO è in infiniti edificij, pur 
che noi veggiamo in essi vna medesima forma, cioè pur che te parti 
toro, & U sito, & gfí ordini di quefíe siano in tutto simifí intra toro di 
fínee, & di angofí. Et ci sara lecito con la mente, & con /'animo 
terminare intere forme di edificij, separate da ogni matéria, U che ci 
verrà fatto com notare, & terminare com certi ordine i dirizzamenti, 
& i conguignimenti defíe fínee, & degfí angofí, fíche cosi essendo, 
SARA IL DISEGNO VNA FERMA, & GAGLIARDA 
PREORD/NATIONE CONCEPUTA DALLO ANIMO, FATTA Dl 
L/NEE, & Dl ANGOLI, & CÕDOTTA DA ANIMO, & DA INGEGNO 
BUONO".

dialética, na medida em que o raciocínio somente se consubstancia

"Hneamenta" de Aiberti, diz respeito a um tipo de

Na tradução de Cosimo Bartoli85 a definição de



precisão requerida.

1989/1998: 162) chama a atenção

geométricas

como por exemplo Fig-4c

<

54

--

*

"scaenographia

Alberti distingue, portanto, duas maneiras de representar: a pictórica 

(dotada de cores, luzes e sombras) e a "Hneamenta"(dotada de linhas

(!‘modicè'\ apenas a "ichnographia

seria capaz de 

matemático presente nas suas obras, 

no Tempio Malatestíano de Rimini, tal como se vê

Christof Thones (THOENES, C., 

para o fato de tratar-se de algo que já estava contido nas entrelinhas do 

texto de Vitrúvio, quando este definira, "conforme a uma medida" 

"e a "orthographia", mas não a

relações de proporção matemáticas e o grau de racionalidade 

implícito na obra proposta. O conceito de projeto de Alberti implicava 

no emprego de apenas duas das três "species dispositiones 

vitruvianas (THOENES, C., 1998) - planta e alçado -, visto ser a 

perspectiva considerada própria do universo dos pintores, dotada de 

artifícios capazes de distorcer e enganar a vista, comprometendo a

e ângulos), que renunciava aos efeitos pictóricos, marcada apenas por 

linhas geométricas.

A definição de "Hneamenta" incluía portanto apenas a representação 

do edifício em planta e alçado, sem sombreamento modelador 

( spretis umbrisf), com ângulos verdadeiros e linhas invariáveis 

("constantibus lineis atque veris angu li d'), algo compreensível quando 

se analisa a métrica implícita numa planta para uma Terma (BURNS, F'g-4a 

H., 1980), único "disegno"conhecido, assinado por Alberti.

Apenas um "disegno" dotado de linhas 

explicitar o complexo raciocínio



nesse estudo atual das proporções da sua fachada. Poderíamos supor

Tempio Malatestiano de Alberti tivesse asque

Fig.4b

precisas, sem nenhum artifício de cor, luz e sombra.

homem que teorizara sobre a perspectiva no "De Pictura" (1435), a

mantinha como parte do universo dos pintores no "De re aedificatoria //

cabendo necessidades de(1452), supriremmaquetes as

exterior), além de resolver

questões de ordem estrutural

55
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E importante observar a coerência do discurso albertiano; o mesmo

8G "Bene quidem cônsul ti est omnia PRAECOGITASSE et PRAEFINISSE AN/MO ac MENTE, ne in opere aut 
perfíciundo aut iam absoluto dicendum sit: noluissem; quam illud ma/uissem!"(p. 95 e 97)

"Iccirco vetus optime aedifícantium mos mihi quidem semper probabitur, ut non perscriptione modo et 
pictura, verum et iam MODULIS EXEMPLARUSQUE FACTIS ASSERULA seu quavis re universum opus et 
singu/ae cunctarum partium dimensiones de consilio instructissimorum iterum atque iterum pensitemus 
atque examinentur, priusquam quid a/iud aggrediare, quod impensam aut curam exigat".

"Hoc praetermittendum nequicquam censeo, quod vaíde faciat ad rem: MODULOS fucatos et, ut ita 
loquar, PICTURAE lenociniis fa!lera tos producere non eius est ARCHITECTI, Qui rem docere studeat, sed 
eius est ambitiosi, qui SPECTANTIS OCULOS ILUCERE et occupare animumque ab recta disquisitione 
partium pensadarum amovere ad se admirandum conetur. Quare MODULOS ve/im da ri NON EXACTO 
ARTIFICIO perfínitos tersos illustratos, sed NU DOS ET SIMPLICES, in quibus INVENTORIS INGENIUM, 
NON FAB RI MAN UM PROBES. In ter pictoris atque architecti perscríptionem hoc interest, quod ille 
PROMINENTIAS EX TABULA MONSTRARE UMBRIS ETLINEIS ETANGUL/S COMMINUTIS ELABORAT, 
ARCHITECTUS SPRETIS UMBRIS PROMINENTIAS ISTIC EX FUNDAMENTI DESCRIPTIONE PONiT, 
SP A TI A VERO ET FIGURAS FRONTIS CUIUSQUE ET LA TERUM ALIBI CONSTANTiBUS LINEIS A TQUE 
VER/S ANGULIS DOCET, UT! QUI SUA VELTT NON APPARENT1BUS PUTARI VISIS, SED CERTIS 
RAT/SQUE DIMENSIONIBUS ANNOTARL Itaque MODULOS huiusmodi fecisse oportet et eos ita 
diligentis sime tecum ipso et una cum pluribus examinasse et iterum atque iterum recognovisse, ut nihil in 
OPERE VEL MINIMUM FUTURUM SIT, quod non quid et quale ipsum sit et quas sedes et QUANTUM 
SPA TU OCCUPA TURUM SIT ET QUOS AD USUS FUTURUM SIT, TE NE AS" (ORLANDI-PORTOGHESI, 
1966:97 e 99). * ' " KW

mesmas características deste projeto para a fachada de San Lorenzo,

e material. Nesse sentido, no Livro II -

" 86- Alberti trata da importância dos

em Florença, de Aristotele da Sangallo, marcado por linhas nítidas e

o alçado para o

representação do conjunto (interior e

cujo conteúdo é a "Matéria
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modelos (também eles não coloridos) e da diferença entre o "disegno" 

do pintor e o "disegno"do arquiteto. Na tradução de Bartoli (1 565):

"IO NÕ PENSO, CHE LE OPERE, & LE SPESE DE CU EDIFICIJ SI 
DEBBINO COMINCIARE A CASO (...). LA ONDE IO CERTO LODO 
SEMPRE CRANDEMENTE, LO ANTICO COSTUME DELL! 
EDIFICATORI, CHE NON SOLAMENTE CON DISEGNO Dl UNEE, 
& CON DIPINTURA, MA CON MODECLl ANCORA, & ESEMP! 
FATTI D! ASSICELLE, O D! QUAL ALTRA COSA SI VOGLIA, SI 
ESAMI, & PENSI, & RIPENSI, PIU, & PIU VOLTE COM CONSICLIO 
Dl HUOMINI ESERCITATISSIMI, TUTTA LA OPERA, & TUTTE LE 
MISURE DELLE PARTI SUE, PRIMA CHE NO! Cl METTIAMO A FAR 
COSA ALCUNA ALLA QUALLE SI R/CERCHI, & SPESA & CURA. 
NEL FARE / MODECLl TI SI PORGERÀ OCCASIONE Dl VEDE RE & 
BEN CONSIDERARE LA RAGIONE, & LA FORMA, CHE DEBBA 
HAVERE IL SITO, NELLA REGIONE; CHE SPATIO SI DEBBA DA RE 
AL SITO, CHE NUMERO & ORDINE ALLE PARTI, COME DEBBINO 
ESSER FATTE LE FACCIATE DELLE MURA, CHE STABILITÀ, & 
FFRMF77A HABBIANO AD HAVERE LE COPERTURE. Et fina/mente 
tutte quelle cose, che nel libro di sopra habbiamo racconte. Et in 
questi potrai tu senza pena, Uberamente aggiungere, diminuire, 
tramutare, rinovare, & rivoltare final mente ogni cosa sotto sopra, 
infino a tanti che ogni, & qualunche cosa stia come tu vuoi, & sai da 
lodare. ACGIUCNI CHE TU ESAMINERAI, & SAPRAI (IL CHE 
CERTO NON SI DE DISPREGIARE) IL MODO, & LA SOMMA DEL LA 
FUTURA SPESA, LA LARCHEZZA, LA AL TEZZA, LA CROSSEZZA, IL 
NUMERO, LA AMPIEZZA, LA FORMA, LA SPECIE, & LA QUALITÀ 
D! TUTTE LE COSE COME ALLO STAR BENE HABBIAMO DE ESSER 
FATTE, & DA QUAL! ARTEFICI: PERCIOCHE È SI SAPRÀ PIU 
CHIARA, & ESPUCATA LA RACIONE, & LA SOMMA DELLE 
COLONNE, DE CAPITELU, DELLE BASE, DELE CORNICI, DE 
FRONTISPICIJ, DELLE IMPIALLACCIATURE, DE PAVIMENTI, DELLE 
STATUE, & D!SIMILIALTRE COSE, LE QUAL!SI APPARTENGONO 
O A STABILIRE, O AD ADORNARE UNO EDIFÍCIO NON GIUDICO 
SAI DA PERMETTERE CHE IL FAR MODEGLI LISCIATI, & PER DIRE 
COSI ARRUFFIANATI DA DILICATEZZA Dl PITTURA NÕ 
S-ASP£m A QUELLO ARCHITETTORE CHE S! VUOLEINCECNAR 
EDWSECNARE LA COSA, MA È OFFICIO DA ARCHITETTORE

allelandO glí °CM' & ocupando 
/ anrno di chi gh r,guarda, rimovedo dalla discussione delle oarti 
c e s, debbono cdsiderare, g inducedo a rnaravigliarsi di lui Zii 

'° non vorre, che i modegH ai finissino troppo esadamente, nè



i

troppo dHicati, nè troppo tersi, ma ignudi & sempHci, ne quali si lodi 
piu lo ingegno de Ho inventore, che la arte del maestro. TRA IL 
DISEGNO DEL DIPINTORE, & QUELLO DELLO ARCHHETTORE, Cl 
È QUESTA DIFFERENTIA, CHE !L DIPINTORE SI AFFA TICA COM 
MINUTISSIME OMBRE, & UNNE, & AN GOL! FAR RIS ALTA RE Dl 
VNA TAVOLA PIANA IN FUOR! / RILIEVI: & LO ARCHHETTORE 
NON SI CURANDO DELLE OMBRE, FA RISALTA RE IN FU ORA / 
RILIEVI MEDIANTE IL D/SEGNO DELLA PLANTA, COME QUELLO 
CHE VUOLE CHE LE COSE SUE SIENO RIPUTATE NON DALLA 
APPARENTE PROSPETTIVA, MA DA VERISSIMISCOMPARTIMENTI, 
FONDATL SU LA RAGLONE. PER TANTO BLSOGNA FARE IN TAL 
MODO / MODEGLL, E ESAMINARLI TECO (SIC) STESSO, & INSIEME 
COM AL TRI, TANTO D/L/GENTEMENTE; & RIVEDERLI D! NU OVO, 
& DA CAPO, CHE È NON SAI NELLA TUA OPERA COSA ALCUNA 
SE BEM MÍNIMA, CHE TU NON SAPP/A, & CHENTE, & QUALE LA 
SAI, CHE LUOGH! & QUÃTO SP AT!O D EB BA OCCUPARE, & A 
CHE USO SERVI RE: & MASSIMAMENTE PIU CHE TUTTE L'ALTRE 
COSE SI DEBBE CÕSIDERARE LA RAG/ONE DA FARE LE 
COPERTURE ESPEDITISSIME. (...) lo certo piu che essercitato dallo 
uso di cose ta/i, sõ quanto è sai difficile, condurre una opera che in 
lei sieno te parte congiunte com DEGNITÀ, COMMODHÀ, & 
GRA TI A; cioè che elleno habbino si le altre cose da esserne lodate, 
si ancora una varietà di ornate parti, qual si recerca alia 
convenienza, & ragione de!te proportioni; è certo questa, o Dio, 
cosa grande, ma H coprire tutte queste cose, com coperture 
accõmodate, destina te, convenienti, & atte, io giudico che non sai 
opera se non da savio & sagace ingegno. Fina/mente quando tutto IL 
MODELLO, e la inventione delia opera piacerà grãdemente, & a te, 
& a gH altri di ciò esercitatissimi, in modo che tu non vi habbia detro 
dubbio a/cuno, o che tu deliberiche è nõ vi sai cosa alcuna, CHE SI 
POSSA MEGL/O ESAM/NARE. lo ti avertisco, che tu non corra a 
fúria, per desiderio di edificare, a cominciare la opera, rovinando 
muragHe antiche; o a sittare i grandissimi fondamenti di tutta la 
opera, // che fanno gH inconsiderati, & i furiosi, ma se tu farai a mio 
modo soprassederai per a/cun tepo, tanto che questa aprova la 
inventione diventi vecchia. Come que Ho, che fina!mente ti ravedrai 
di tutte le cose, quando non ti rato dallo amore delia tua inventione, 
ma da le ragioni del discorso, ne giudicherai piu consideratamente. 
Percioche in tutte le cose che si hanno da fare, H tempo ti mostrerà 
assai cose, che tu contrapeserai, & considererai, le quali se bem tu 
fussiaccuratissimo, ti erano fuggite". (p.35-37)



diminuir,

Arte do mestre

distrair-lhe a mente de uma ponderada análise.

ragione" mas através

Estes deveriam ser examinados

i

*____ E
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Paralelamente, Alberti estabelece a diferença entre o

w.

• **

colunas, capitéis, bases, cornijas, pisos, estátuas.

Para Alberti, tais modelos não deveriam ser coloridos ou finalizados 

com requintes de detalhes mas, ao contrário, "nudos et simplices", 

explicitando mais o engenho do arquiteto que a

encarregado da sua feitura e preocupando-se menos em impressionar 

ou seduzir o olho de quem o vê (aí implícito do próprio comitente) ao

"lineamenta"

"disegno" do 

pintor e o "disegno" do arquiteto: o pintor se esforça em ressaltar a 

volumetria dos objetos numa tela plana mediante o sombreamento, ao 

passo que o arquiteto, ao evitar esses artifícios, representa os relevos 

por meio do desenho da planta e elevação das fachadas, servindo-se 

de ângulos reais e linhas invariáveis, almejando que sua obra seja 

julgada nao com base em ilusões advindas da "apparente prospettiva, 

ma da veríssimi scompartimenti, fondati su la

e dos austeros modelos.

exaustivamente, de forma que nada 

do maior ao
escapasse à atenção do arquiteto, 

menOr de!alhe da obra, sendo tudo previsto -

Através dos modelos, o arquiteto podia acrescentar, 

transmutar e renovar cada elemento da obra, bem como examinar e 

saber o modo e as despesas implícitas na sua execução. Os modelos — 

seccionados ao meio - permitiam a visualização da estrutura (larguras, 

alturas e espessuras das paredes), assim como a amplitude e qualidade 

do conjunto, nele explicitando-se os ornamentos destinados a adornar 

o edifício e suas respectivas quantidades - números requeridos de



características do edifício, implantação, espaço ocupado, papel a que

se destina, estrutura, cobertura, materiais - conduzindo a um resultado

capaz de congregar "degnità, commodità & grada". '

Embora também desaparecidos, podemos imaginar a natureza dos

albertianos - severos, isentos do artifício da cor e de

passíveis derequintes de detalhe, seccionados ao meio e, como tais,

representar o interior e o exterior do edifício,

quantidades dos seus

ornamentos, tais como as duas maquetes da ábside da Catedral de

diferentes categorias de materiais (cal,

cobre, chumbo, vidro etc), analisando suas qualidades, naturezas e

representação em relevo aparece mencionada aqui

raciocínio prévio e representação específica.

se

87

dali'economia'.
FROMMEL, C. L. (a cura di). Arte, committenza ed economia a Roma e neiie Corti dei Rinascimento 1420- 
1530. Torino, Einaudi Ed., 1995.

Economia era palavra de ordem. Sobre o assunto consultar: THOENES, C. 'L'incarico imposto 
Appunti su committenza ed economia dai trattati d'architettura. In: ESCH, A. e

Fig.5a

Como, feitas por Cristoforo Solari. No Livro II, Alberti também trata das Fi8-5b

"Hneamenta" ( ou

proporcionadas umas em relação às outras, com medidas e disposição

"modelos"

espessura das suas paredes, características e

Em suma, a

a altura, largura e

e não no livro

respectivas implicações na

areia, pedra, madeira, ferro,

antever e predefinir - "praecogitare etpraefinire animo ac mente"

aí em questão, já que o Livro II tratava de "Matéria" construtiva -

anterior. A pertinência da opção diz respeito à natureza do "projeto"

estruturas, materiais, cálculo das despesas87 - também dependente de

no intelecto apresentava suas partes bem

prática do Arquiteto. Não por acaso, a

a obra idealizada

"disegno") e o modelo permitiam



sítio escolhido; se apresentavacorretas;

central do "De re Aedificatoria" essa questão aparece explicitada logo

arquiteto dos

"matéria" (estrutura, materiais construtivos) e

"dideH'ingegno""opera menteconseqúentemente e una

raziocinante Esse raciocínio matemático

Arquitetura ao contexto das Artes Liberais,

'•Ti

arquiteto dos tradicionais 

mestres de ofício de raiz medieval, questão central do Renascimento, 

magistral mente encabeçada por Alberti88.

Mecânicas, e distinguiu definitivamente o

em oposição às Artes

no prólogo do tratado, quando Alberti distingue o 

mestres de ofício, advertindo ser a Arquitetura fruto da "Hneamenta"

(“disegnd', projeto) e

a priori dignificou a

U

altemim a natura susciperetun huic me mater'a' ctuorum aiterum istic ab ingenio produceretur,
••• "(ORLANDI-PORTOGHESI, 1966-15) ^'^‘onemque, huic alteri parationem selectionemque

se estava adequada ao

estrutura e cobertura estável e sólida, através do correto emprego dos 

materiais; bem como se estava dotada de ornamentação conveniente, 

agregando simultaneamente os três princípios básicos da sua 

Arquitetura: "firmitaé' (solidez), "commoditas" (comodidade, "sãs") e 

"venustas"(elegância, harmonia, graça, beleza).

Era justamente esse raciocínio intelectual "a priori", materializado em 

"Hneamenta" e modelo precisos, que dignificava a Arquitetura ao 

contexto das Artes Liberais, dependentes do pensamento. Tônica

commodentue P * coa8mentatlone dignissimis hominum usibus bellissime



desenhos italianos anteriores a 1460;

emprego, sobretudo a partir do momento da difusão do pensamento

arquitetônico Brunelleschiano e Albertiano. Na Itália89, pelo fato de

primeiras "lineamentas" não foram tratadas como objetos dignos de

conservação e sobreviveram acidentalmente.

A situação mudou por volta de 1 500. A obra da Basílica de São Pedro

da profissãodesenvolvimentocondicionou importante eum

instrumentos do arquiteto90.

partes e o todo,

requerendo "disegnos" preparatórios. Até fins da segunda década do

vitruvianas eram empregadas

primeiras edições impressas do "De re aedificatoria" de Alberti (editio

princeps 1485) e do "De Architectura Libri Decem"de Vitrúvio (editio

o

nos "disegnos"- icnografia e ortografia -

89

90

sviluppo del disegno architettonico nel Rinascimento, 1984 e magnífico catálogo: MILLON, Henry (a cura 
di). Rinascimento. Da Brunei/eschi a Michelangelo. La rappresentazione dell'architettura*, 1994, 
sobretudo os textos dee H. Milllon e C. Frommel.
Convém ressaltar que nessa época intensificou-se a produção, conhecimentos técnicos e demanda de 
papel em toda a europa, suporte dos desenhos do Renascimento.

O mesmo ocorre em Portugal em escala de tempo mais abrangente.
Sobre o histórico do desenho na Itália, ler. LICHT, Meg (a cura dij. L'Edificio a Piante Centrale. Lo

os exemplares ainda existentes

A Arquitetura do Renascimento buscava a perfeita relação entre as

a harmoniosa integração do interior e do exterior,

1.3.4. A evolução das "species dispositiones"

serem considerados veículos de informação - meio e não fim — essas

século XVI, basicamente apenas duas das species dispositiones

Segundo Wolfgang Lotz (LOTZ, W.,1956/1985), restam poucos

sao geral mente pós 1490. No entanto, fontes escritas atestam o seu

somadas aos sofisticados modelos. Nos anos sucessivos à difusão das



transformaram de esboços sumários

estavam muita bem expressas

Riniero da

Pisa, c. 1518-1519:

z- o

MJ È

ortografia, sofisticou-se

"E perché el modo del dissegnar che piú si appartiene alio architecto 
è differente da quel del pictore, dirò quel mi pare conveniente per 
intendere tutte le misure e sapere trovare tutti H membri delli edifici 
senza errore. EL DISEGNO ... PER TENENTE AL ARCHITECTO SI 
DIVIDE IN TRE PARTI, DELLE QUALI LA PRIMA SI È LA PIANTA...; 
LA SECONDA SI È LA PARETE Dl FUORA...; LA TERZA È LA

PARETE D! DENTRO..."

"disegno" de um

(1518), quando diz que o

partes: planta, "parete di fuora

edifício de planta central, atribuído a

desenho do arquiteto se

pr/ncepsc.1486), os "disegnos" se 

em representações cada vez mais precisas. 

Após c. 1518, a segunda categoria vitruviana, a 

bastante. As características e vantagens desta técnica de representação 

na "Carta di Raffaello a Leone À"91

divide em três

"E questo [disegno] tutto si faceia com linee del piano dello edifício. 
E in tali disegni non si diminuisca nella extremitate - anchora che lo 
edifício fosse tondo, ne anchora se fosse quadro - per farfí mostrare 
due faceie ... perché lo architecto delia linea diminui ta non può 
pigliarealcunagiusta misura ..." (Carta di Raffaello a Leone X).

"e "parete di dentrd', tal como se vê no
Fig.òa

91 É notável a similiaridade entre Alberti e Raffaello no que diz respeito à polêmica Arquiteto versus Pintor, 
sobretudo quando Thoenes supõe tratar-se de uma carta redigida com a colaboração do mais puro dos 
Arquitetos - António da Sangallo, o jovem (1484-1546) - num contexto em que os demais eram na sua 
maioria também Pintores. Cf. THOENES, C. Vitruvio, Alberti, Sangallo. La teoria del disegno architettonico 
nel Rinascimento (1989). In: Sostegno e adornamento, p.163.
No que diz respeito às ‘species dispositiones" Raffaello e Sangallo discutem algo novo, que segundo 
Wolfgang Lotz e Meg Licht teria sido introduzido por Giuliano da Sangallo (1445-1516), no Codex 
Barbenm, sua coleção de desenhos de edifícios famosos. Trata-se da representação do edifício em planta, 
alçado do exterior e secção mostrando o interior, explicitando todas as implicações de correspondência, 
simetna e proporção amplamente discutidas em Vitruvio e Alberti. Cf. LOTZ, Wolfgang. La representacion 
del espacio intenor en los d.bujos de arquitectura del Renacimiento italiano. In: La Arquitectura del 

'P’1 LICHT' di)’ LCentrale. Lo sviluppo del
disegno architettonico nel Rinascimento, 1984 e THOENES, C. Op. Cit p 163



Inúmeros outros desenhos do período atestam

técnica, extremamente importante nos projetos de edifícios de planta

central, dada a correspondência interior- exterior requerida.

Segundo Wolfgang Lotz (LOTZ, W., 1956/1985) e Meg Licht (LICHT, Fig.6 b

imagem, inventando a prática de omitir

técnica de representação já aparecia nos

desenhos de Villard de Honnecourt, embora de forma menos

elementos do interior e do exterior do edifício, nem

profundidade requerida na representação renascentista.

século XVI as maquetes assumiram escala e grau de detalhamento

lado,

Antonio da Sangallo, o jovem,

requinte dos

as sofisticadas maquetes para a Basílica de São Pedro, feitas por

Tal specie dispositione, mostrando simultaneamente interior e exterior 

do edifício, emergiu como uma solução melhor que as maquetes92 de 

madeira, consideradas a partir de então, de elaboração complicada,

Fig.8a

relação à escala humana. Por outro F'g-7a
Fig.7b

seus detalhes. Ao contrário do que preconizava Alberti,

o tamanho dessas maquetes em

uma secção de parede para

nos dão idéia doe Michelangelo,

custosa e imprecisa. Cabe lembrar que nas primeiras décadas do

a noção de

o emprego desta

que essa

impressionantes. Uma tela de Domenico Cresti da Passignano mostra

medida em

M., 1984), Giuliano da Sangallo - // Cronaca - ainda no século XV,

teria sido o pioneiro em ilustrar dois pontos de vista numa mesma

correspondência entre os

íazer aparecer o interior do edifício. Tal afirmação é questionável, na

sofisticada, sem apresentar precisão,



do edifício,
Fig.8b

dotados de cores e inúmeros outros

Fig.9

(1540).

e Fig.1 Oa

correspondência entre seu interior e exterior, seus vários pavimentos,

seus ornamentos, sua estrutura, materiais construtivos, etc.

64 f 
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Paralelamente, definiram-se novas técnicas de representação, como 

por exemplo

com o intuito de seduzir o comitente.

A precisa combinação entre planta e alçado (elevação + corte) torna-se 

desenho, em detrimento das maquetes, e tal 

ilustrações dos tratados

regra comum para o

método encontra-se amplamente veiculado nas

de difusão do período, tal como no Livro III de Sebastiano Sérlio

« Das muitas maquetes realizadas no Renascimento, sobreviveram apenas cerca de uns 30 exemplares, 
magitralmente apresentados na Exposição organizada por Henry Millon, no Pallazzo Grassi de Veneza 
MILLON, H. Op. Cit, 1994. veneza.

a sobreposição de lâminas de papel, recortados e 

parcialmente colados, numa mesma representação planimétrica, com Fíg.wb 

o intuito de demonstrar seus

detalhes, a volumetria e

Ao suplantar as maquetes, coube ao "disegno" aprimorar-se 

representar os mais variados aspectos outrora contemplados pelos 

modelos seccionados ao meio que demostravam, com requinte de

os modelos transformam-se em verdadeiras miniaturas

artifícios, inclusive empregados

a tridimensionalidade do edifício, a

diversos pavimentos. Esse é o caso da 

planta da Fortaleza de San Cataldo, em Perugia, datada de 1540 e de 

autoria de Antonio da Sangallo, o jovem, na qual o Arquiteto sobrepôs 

lâminas de papel, parcialmente coladas e movíveis, para representar 

os diferentes pavimentos do edifício proposto.



A mesma técnica também aparece na edição de 1556 da tradução de

que emprega papéis sobrepostos, parcialmente colados, desdobráveis

através da contratação de profissionais italianos para trabalhar em

Portugal, a técnica foi levada às últimas consequências

desenhos, legados porinúmeros

fortificadores

iremos mostrar e analisar no capítulo II.

A perspectiva sombreada - outrora condenada ao universo dos pintores

ou construída com linhas geométricas, assumiu posição de destaque

no momento em que as maquetes caíram em desgraça.

Fig.l3a

Fig.l3b

demonstrada neste desenho do jovem Peruzzi.

cavaleira surgiu como uma nova

alternativa Fig.14dos engenheiros militares,oriunda do contexto

Fig.12a

Fig.12b

Fig.11a

Fig.11b

na península

A prospettiva soldatesca, militar ou

e engenheiros militares portugueses e italianos, que

verdadeira grandeza, sem distorções.

Hélène Vérin93

Vitrúvio feita por Daniele Barbaro, cuja circulação extrapolou as

representando os objetos em

(VÉRIN, H., 1993: 166) adverte que esse tipo de

93 “En 1564, Maggi et Castriotto annoncent qu'Us ne présenteront pas dans leur traité 'Delia fottíficazione. 
delle città', les méthodes et règles de ta perspective - e/les ne re/èvent pas de la profession de soldat

prova disso são os

Arquitetura Militar" de Portugal e do Brasil. Trata-se de um desenho

ibérica e

e movíveis. Seja através da circulação de tratados dessa natureza, seja

fronteiras de Itália, conhecendo ampla difusão nas "Aulas de

perspectiva aérea - "vôo de pássaro" - inventada por Leonardo da

Vinci, converteu-se na elaborada "veduta isométrica" , tal como

As possibilidades do desenho prospéctico (scenografia) foram

exploradas usando várias linhas do horizonte e pontos de vista. A



tratado do engenheiro

dos arquitetos implicou em algumas polêmicas.

geral,

publicado em Madri, em 1599:

sacada puede ser la causa de perdesse una fuerzd'

No entanto, esse processo de dignificação da perspectiva ao contexto

a "ortographia",

I

13.5. "Sciografia " versus "Scenografia "

mais donneront les plans et profíls, en quoi 'consistera il tutto di queste opere e questa si dirà Prospettiva 
so/datesca...'. 6/tRIN, H., 1993:166)
•* Apud VÉRIN, H. Op. Cit., p. 166.

"icnographia"fo'\ interpretada por planta. No entanto, o terceiro termo, 

scenographia"ou "sciographia", provocou as maiores dúvidas, sendo 

interpretado por perspectiva, corte (paralelo à linha frontal do edifício, 

representando o seu interior) ou perfil (corte perpendicular à linha 

frontal do edifício). A interpretação por perspectiva, em 

acarretava no deslocamento do corte e do perfil para 

interpretada tradicionalmente por elevação.

A interpretação da tríade vitruviana - planta, elevação e perspectiva - 

gerou controvérsias ao longo dos séculos XV e XVI. O primeiro modo 

de representação não suscitou discussão e consensual mente a

perspectiva teria sido utilizada para fins militares, pela primeira vez, 

por Maggi e Castriotto, em seu célebre e amplamente consultado 

tratado "Delia fortificazione delle città", publicado em 1 564.

Trata-se de adaptar a perspectiva às regras militares, com um intuito 

nitidamente pragmático, tal como expresso no

militar espanhol Diego de Medina Barba, "Examen de fortificacion , 

"una imperfeccion de una linea mal

z 94



Tal polêmica aparece muito bem analisada

vitrubiana o una disputa renacentista sobre e! dibujo de! proyecto",

leitura. Achamos pertinente apresentar as

interpretações de Serlio e Daniele Barbaro, por tratar-se de importantes

referências para os arquitetos e engenheiros militares portugueses.

1.3.5.1. Em Sebastiano Serlio (1537,1 540,1 545)

Na primeira edição do Livro IV, publicada em Veneza em 1537, Sérlio

utilizou o termo "sciografid' como perspectiva. No Livro III, publicado

mostrando ao mesmo tempo o interior e o exterior do edifício. Sem

levar adiante tal incoerência do Livro III de Serlio, cabe ressaltar que

parete di dentrd', tal

(c.1458-1508), Antonio da

Sangallo, o jovem, na Carta ao Papa Leão X.

"... la icnografia, cioè la pianta ... L 'ortografia, che è // diritto, a/tri lo 
dicono H profHo. La terza cosa sara la sciografia, cioè la FRONTE, & 
!L LA 77 di qualunque cosa95

em 1 540, assim definia o conceito:

no mesmo se difunde e se consagra essa nova maneira de representar

no artigo publicado por

para o qual remetemos a

ilustrada como umno Livro, nas quais a "sciografiaí' era

que mesclava as já citadas “parete di fuord' e "

Raffaello Sânzio e

como supostamente inventadas por Giuliano da Sangallo, "II Cronaca"

e discutidas por

José Maria Gentil Baldrich, "La interpretacion de la 'scenografia'

No entanto a definição não condizia com as representações presentes
Fig.9 

alçado,



para

✓/

hipótese.

construída apenas com linhas geométricas.

O autor, ao traduzir e

una disputa renascentista sobre el

An

nè mi stenderò in filosoíare, ò disputare che cosa sai prospectiva, 
nè donde sai derivata: percioche ii profonsissimo Eudide ne tratta 
sottilmente con la speculatione. Ma venendo alia pratica & a! 
bisogno delIArchitetto, dirò bene che prospettiva è quella cosa, che 
Vitrúvio domanda scenografia, cioè LA FRONTE, & !L LATI Dl UN 
EDIFÍCIO, & ANCO D! QUALUNQUE COSA, ò superfície, ò corpo".

um tipo de Perspectiva

Por sua vez, no "// Secondo libro di prospectivd', publicado em Paris 

em 1545, Sedio utiliza-se da denominação "scenografia", 

caracterizar a perspectiva, advertindo:

como cena

cenográficos. A palavra "sciografid' seria imprópria, na medida em 

que tinha raiz grega em "skid', que significava sombra ou coisa 

sombreada, quando seu Livro II versava sobre

As ilustrações presentes no Livro II nos permitem intuir uma , Figub 

Dado que a raiz etimológica da "scenografia" é "skené', entendida 

no âmbito da representação teatral,

adequada para representar o conteúdo deste tratado cujo tema era a 

Perspectiva - técnica capaz de recriar a tridimensional idade do real na

esta seria mais

bidimensionalidade do papel, construindo verdadeiros espaços

í?* BÍ|DRICH' J‘ in,erPrelacion la 'scenografia' vitrubiana o 
dibjuo del proyeto. EGA, 1994z p. 21 Goiana 0

1.3.5.2. Na tradução de Vitrúvio de Daniele Barbaro (1556,1567)

Na tradução comentada de Vitrúvio publicada em Veneza em 1556, 

Daniele Barbaro tem Palladio como assessor técnico e elaborador dos 

desenhos, o que a torna bastante significativa.



Na segunda edição de 1567 acrescenta:

"scenografia" se referia à perspectiva e mais propriamente ao âmbito

da representação teatral, tal como no Livro II de Serlio. No entanto, em

chegando inclusive a sugerir

da Arquitetura, sendo prejudicial

"modelo", considerado custoso, impreciso e de difícil execução, seria

eliminado em prol da representação gráfica97.

69

"La terza idea è 7/ profHo, detto SCIOGRAFIA, da! quale grande 
utilità si prende, perche per la descrittione de! profHo si rende conto 
delia grossezze dei mu ri..."

"... la descrittione de! ProfHo è adombratione delia Fronte & dei lati, 
che si scostano, & corrispondeza di tutte !e Hnee a! centro de! 
compasso".

Fig.15a

corte num mesmo desenho, tal como vimos no Livro III de Sérlio. O Fis-15b

Daniele Barbaro a discussão alonga-se,

autor opta conscientemente pelo termo "sciografia", advertindo que a

o seu descarte. Em contrapartida, o

"species dispositiones", em caso de se considerar a

"elevatione" e

"profi/o"- ’/2 alçado + V2 corte - era de suma importância na prática

perspectiva como a terceira "idea" da tríade vitruviana, pois para ele o

Em ambas as edições, "profHo" aparece ilustrado como elevação e

quatro e não três

interpretar a tríade vitruviana o faz como "pianta",

96 Cf. BALDRICH, José M.G. "La interpretacion de la 'Scenografia' Vitruviana o una disputa renascentista
sobre el dibujo del proyeto". EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica. Vai lado li d, 1994.

97 / dieci Librí delPArchitettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto 
Patriarca d'Aqui/eia, da íui rivedutti & ampHati; & hora in piu commoda forma ridotti. In Venetiaz Apresso 
Francesco de Franceschi Senese, & Giovanni Chrieger Alemano Compagni. MDLXVII (1567).

"profif 96, esclarecendo que:



Vitrúvio, seguem-se os comentários

[Frase de Vitrúvio:]

[Comentário de Daniele Barbaro]:

*1

"Libri Primi: Apresso bisogna che egU [Architetto] habbia lettere, 
perito sia nel DISEGNO, ERUDITO NELLA GEOMETRIA, NON 
IGNORANTE DELLA PROPSPETTIVA, SAPPIA L'ARITHMETICA, 
conosca molte historie, udito habbia con diligenza i FHosofi, dt 
Musica, di Medicina, delli Leggi, delle risposte de lure cônsul ti sia 
intelligente, & finalmente rozo no sia nel conoscere la ragione de! 
ciei o, & delle stelle". (p. 12) 

9 9 9f
"Apresso habbia DISEGNO, accioche con dipinti essempi ogni 
maniera d'opera, che egli faceia formi & dipinga ". (p. 13)

as implicações e o

Achamos pertinente apresentar a referência completa, para demonstrar 

alcance do que foi acima mencionado. Às frases de 

de Barbaro, bastante ilustrativos

"Tutte le matematiche hanno sottoposte alcuni arti, le quali nate da 
quelle, si danno alia pratica, & all'operare. Sotto /'Astronomia è la 
navigatione. Sotto la Musica è quella pratica di cantare, & di suonare 
diversi instrumenti, sotto l'Arithmetica, è 1'abaco, & I'Álgebra. 
SOTTO LA GEOMETRIA È LA PERTICATIONE, & L'ARTE Dl 
MISURARE / TERRENL SONO ANCHE AL TRE ARTINA TE DA PIU Dl 
UNA DELLE PREDETTE, COME È LA PRATICA DELLA 
PROSPETTIVA. VITR. VUOLE CHE NON SOLAMENTE HABBIAMO 
QUELLE PRIME, & COMMUNI, CHE RENDONO LE RAGIONI 
DELLE COSE: MA ANCHE LE PRATICHE, & GLI ESERCITIY 
NASCIUTI DA QUELLE & PERÒ QUANTO AL DISEGNO VUOLE 
CHE HABBIAMO FACILITA, & PRATICA, & LE MANO PRONTA A 
TIRAR DRITTE LINEE & VUOLE, CHE HABBIAMO LA RAGIONE Dl 
QUELLE CHE ALTRO NON È CHE CERTA, & FERMA 
DETERMINATIONE CONCETTA NELLA MENTE ESPRESSA CON 
LINEE, & ANGULI, APROVATA DAL VERO IL CU! UFFICIO È Dl 
PRESCRIVERE A GLI EDIFICY LUOGO ALTO; NUMERO CERTO 
MODO DEGNO, & ORDINE GRA TO. Questa ragione non va dietro 
alia matéria, ma è la estessa in ogni matéria perche la ragione de! 
circolo, è la medesima nel ferro, nel piombo, in cielo, in terra, & 
ne!t'abisso. FA DUNQUE BISOGNO HAVERE LA PERITIA DE /

quanto ao tipo de interpretação renascentista feita do tratado romano.



LINEAMENTI, CHE VHR. CH/AMA {'PER/HAM GRAPHICOS'} CHE 
È PERITIA DE / LINEAMENTI, CHE SERVE A PITTORI, SCULTORI, 
INTAGLIATORI, & SIMIGLIANTI. La quale in quel modo serve alie 
arti predette, che le mathematiche servono alia Filosofia. QUESTA 
PERITIA CONT/ENELA DIMENSIONE, & LA TERMINATIONEDELLE 
COSE, C/OÈ LA GRANDEZZA, & / CONTORNI, LA GRANDEZZA 
S'HA PER LE SQUADRE, & PER LE REGOLE CHE IN PI EDI, & ONCE 
DISTINTE SONO. IL CONTORNO SI PIGLIA CON UNO 
INSTRUMENTO DEL RAGG/O, & DEL FINITORE COMPOSTO, DEL 
QUALE NE TRATTA LEON BATTIST A & DA QUELLO SI PIGLIA LE 
COMPARATVONl D! TUTTO LE MEMBRA ALLA GRANDEZZA D! 
TUTTO IL CORPO, LE DIFFERENZE, & LE CONVEN/ENZE Dl 
TUTTE LE PARTI TRA SE STESSE, ALLE QUAL! LA PITTURA 
AGGU/NGNE / COLORI, & LE OMBRE. BISOGNA ADUNQUE, 
CHE LO ARCHITETTO HABBIA DISEGNo. Hche si vede per le cose 
dette ne! quinto Hbro at sesto capo, delia conformattione del 
Theatro. Si mi/mente aH'ottavo de! detto Hbro, dove si tratta delia 
discrittione delle scene. Et a! quarto de! sesto, & in molti luoghi, 
dove si puo vedere quanto necessária si a LA PRATICA DEL 
DISEGNO, LA QUAL PRATICA È PRESA DALLA GEOMETRIA, 
COME QUANDO BISOGNO È D! PIGLIARE UNA UNEA A 
PtOMBO SOPRA UN'ALTRA, FORMARI GL! AN GOL! DRITTI, 
PARTIRGU, & MISURARGLI, & FARE LE FIGURE Dl PIU LATI, 
TROVAR IL CENTRO D! TREPUNTI, PARTIRE UN PIANO, & SIMILI 
ALTRE COSE, CHE GIOVANO À FAR LE PIANTE, & / RILIEVI, & 
MIS UR ARE / COR Pt REGOLARI, & IRREGOLARI, LE QUALI TUTTE 
COSE ALLA DATA APRtTURA DELLA SESTA CON RAG/ONE, & 
CON OPERA SI POSSO NO D/MOSTRARE, &FARE. ET PERÒ Dl CE 
VITRUVIO CHE, LA GEOMETRIA G/OVA MOLTO ALLO 
ARCHITETTO, PERCHE ELLA INSEGNA L'USO DELLA L/NEA 
DRITTA & GRCOLARE, DAL CHE POl AGEVOLMENTE NE / PIANI 
SI FANNO / DISEGNI DE GL! EDIFICY, & LE DRTTTURE DELLE 
SQUADRE, DEI LIVELLI, & DE I LINEAMENTI.
L'ARTE DEL MIS UR ARE È DETTA GEOMETRIA; & BENCHE IL 
SOGGETTO DELLE MATHEMATICHE SIA LA QUANT/TÀ 
INTELUGIBLE, IL CHE SE NON FUSSE, BISOGNAREBBE PER OGN! 
QUANT/TÀ NATTURALE FARE UNA SCIENTIA D! NUOVO; NON 
DIMENO LA GEOMETRIA GIOVA AL DISEGNO, e alia pratica per 
la sua virtu & forza come si vede nella voluta de! capitello lonico, 
nel compartimento delle Metrope 9sic), & TrigHphi nell'opera 
Dorica, & in molte proportionate misure. Oltra di questo perche egti 
adi vi ene, che è necessário livelare i piani, quadrare, & drizzare i 
terreni, però bisogna havere la Geometria; come si vede nel livellar 
delle acque ne/Fottavo, nella divisione delle opere nel primo; nel 
misurar i terreni nel nono; & FINALMENTE IN OGN! PARTE: DOVE



[Frase de Vitrúvio:]

[Comentário de Barbaro:]

i .

"Per la PROSPETTIVA anche nel/e fabriche sipigliano i lumi da certe 
& determinate parti de! cielo." (p. 7 4)

ECLI SI PUO Dl RE, CHE GEOMETRIA È MADRE DEL DISECNO, & 
È LA RAGIONE Dl QUELLO, LA QUALE È POSTA IN SAPERE LA 
CAGIONE (CAUDA DE) DEGLI EFFETTI FATTI COM LA RECO LA, 
& COL COMPASSO, CHE SONO LE LINEE DRITTE, LE PIEGATE, 
GLI ARCHI, / VOLTI, LE CORDE, & LE DRITTURE, PER USARE / 
NOME DELLA PRATVCA. La Geometria (...?) adunque dal punto 
procede, le linee distese, le torte, le pendenti, le traverse, 
Fequidistanti, gli anguli giusti, , larghi, & stretti, le punte, i circoli 
intieri, imperfetti, & composti, le figure di piu lati, le soperf/ce, i 
corpi regolari, & irregolari, le piramidi, le sfere, l'aguglie, h tagh, & 
altre cose che alie colonne, agU architravi, alie cube, tnbune, 
lanterne, & a molte altre parti appatengono & a questo modo la 
Geometria è necessária alio Architetto & questa hebbe Vitr. Come 
appare in mo!ti luoghi, & speciahnente nel VI & VIII libro."

"PROSPETTIVA È NOME DEL TUTTO, & NOME DELLA PARTE. 
PROSPETTIVA IN GE NE RALE È QUELLA CHE Dl MOSTRA TRE 
RAGIONI DEL VEDERE, LA DRITTA, LA RIFLESSA, LA RIFRANTA. 
Nella DRITTA si comprende la cagione degH effetti che fanno le 
cose visibile medianti i lumi posti per dritto. La RIFLESSA è la 
ragione de! risalimento, & rinverbero di i raggi, che si fa come dagH 
specchi piani, & altre figure. La RIFRANTA è la ragione delle cose 
che appareno per mezo di alcuna cosa lúcida & trapparente (sic), 
come sotto Facqua, per lo vetro: altra le nubi, & questa prospettiva si 
chiama prospettiva de i lumi naturali, speculativa, & di grande 
conditione tra le parti delia Filosofia: perche il suo soggetto è la luce 
giocondissima alie viste & a gli animi de mortali. LA DOVE 
ESSENDO NOI DELLE STANZE RINCHUISI PER DIFESA DEL 
FREDDO, & DEL CALDO, NECESSÁRIO È, CHE HABBIAMO LA 
DILETTEVOLISSIMA PRESENZA DELLA LUCE, & DEL LUME, SAI 
EGLI O DRITTO, O RIFLESSO: & PERÒ È NECESSÁRIO, CHE LO 
ARCHITETTO HABBIA LA PROSPETTIVA. MA QUANDO QUESTO 
NOME È NOME D! PARTE, EGLI RIGUARDA ALLA PRATICA, & 

SUOL FARE COSE MERAVIGLIOSE, DIMOSTRANDO NE / PIANI 
POLITI / RILIEVI, LE DISTANZE, LE FUGGIRE, & LO SCORCIO 
DELLE COSE CORPORAL!: PERÒ NEL TERZO LIBRO AL SECONDO 
CAPO VUOLE VITRÚVIO, CHE LE COLONNE DE / PORTICI CHE 
STANNO SU LE CANTONATE SIENO PIU GROSSE, CHE QUELLE,



[Vitruvio:]

[Vitrúvio:]

[Comentário de Barbaro:]

"NEL D/SPONERE, & COLLOCARE LE PARTI LO ARCHITETTO 
FORMA NEL SUO PENSIERO, & PO! DISEGNA TRE MANIERE, 
o vero idee delle opere: Una è detta ga Greci, ICHNOGRA FIA, cioè 
descrittione, & disegno delia pianta, per dare ad intendere da 
co/oocatione delle parti, & la larghezza, & lungezza deli'opera alche 
fare ci vuole un moderato uso delia sesta, & delia regola. L'altra è 
detta, OR TOGRA FIA, cioè descrittione, & disegno del leva to, & 
dritto, si per dimostrare 1'altezza delle opere, come la maniera. Deve 
esser LO IN PIÈ conforme alia pianta, altrimenti non sarebbe

"LE IDEE DEL LA DISPOSITIONE sono queste la PIANTA, lo IN PIÈ, H 
PROF/LO. La PIANTA è un moderato uso delia sesta, & delia regola, 
dal quate sipigUa 7/ DISEGNO delle forme ne!piano. LO IN PIÈ, è la 
imagine dritta delia fronte, & figura com modo DIPINTA, com le 
ragioni deli'opera, che si deve fare. U PRO FILO è ADOMBRAT/ONE 
delle fronte, & dei lati che si scostano, & una rispondenza di tutte le 
Hnee a! centro delia sesta." (p. 29)

"Com mezo delia Arithmetica si fa ta somma delle spese, si 
dimostra laragione delle misure, & com modi, & vie ragionevoli si 
trova no le difficili questioni delle proportionate misure."
[Segue comentário de Barbaro que optamos por não transcrever]

CHE NEL MEZO TRAPOSTE SONO: PERC/OCHE LO AERE 
CIRCONSTANTE DIMINUISCE, & LEVA DELLA VISTA, & MANGIA 
DIRÒ COSI DELLA GROSSEZZA DELLA COLONNE ANGOLARL & 
NEL FINE DEL DETTO LIBRO COMANDA, CHE TUTTE LE 
MEMBRA SOBRA / CAPITEL LI, COME SONO ARCHITRA VI, FREGI, 
COCCIOLATOI, FRONTISPICY SIANO INCLINATI PER LA 
DUODÉCIMA PARTE CIASCUNO DELLA FRONTE SUA: & 
QUESTO SOLO PER LA VEDUTA, COME SI D/RÀ. VUOLE 
ALTROVE CHE LE COLONNE CANELLATE APPARINO PIU 
GROSSE, CHE LE SCHIETTE & IN SOMMA LA PITTURA DELLE 
SCENE TUTTA È POSTA IN QUESTA PARTE D! PROSPETT/VA, DAL 
CHE ELLA PRENDE !L NOME, & SI CHI AM A SCENOGRAHA, come 
si dirà ne! quinto libro. Per queste cose si comprende, & che la 
prospettiva è necessária alio Architetto, & che Vitruvio di que!ta non 
è st ato imperito".



I

un'istessa cosa que!la, che nasce, & quella, che cresce: dche è 
grande errore, & contra la natura delle cose, percioche nelle piante, 
& ne gli animali si vede quello che nasce, & quello che cresce esser 
lo istesso, & nessuna (?) parte aggiugnersi da poi. La terza tdea e // 
PROFILO, DFTTO SC!OGRAF!A, DAL QUALE GRANDE UTILITÀ SI 

PRENDE, PERCHE PER LA DESCRITTIONE DEL PROFILO SI RENDE 
CONTO DELLE CROSSEZZE DE / MURI, DE GLI SPORTI, DELLE 
RITRATTIONI D'OGNI MEMBRO, & IN QUESTO L'ARCHITETTO 
COME MEDICO DIMOSTRA TUTTE LE PARTE INTERIORI, & 
ESTERIORI DELLE OPERE, & PERÒ IN QUESTO UFFICII HÁ 

BISOGNO Dl GRANDÍSSIMO PENSAMENTO, & GIUDICIO, & 
PRATICA, COME A CHI CONSIDERA GLI EFFETTI DEL PROFILO È 

MANIFESTO: PERCHE LA ELEVATIONE DELLA FRONTE, & LA 
MAESTÀ NON DIMOSTRA GLI SPOSTI, LE RITTRATIONI, LE 
GROSSEZZE DELLE CORNICI, DE / CAPITELLI, DE / BASAMENTI, 
DELLESCALE, & D'ALTRE COSE, PERÒ È NECESSARIIL PROFILO;
& COM QUESTE TRE MANIERE Dl DISPOSITIONE L'ARCHITETTO 
SASSICURA DELLA RIUSCITA DELUOPERA, & FA PUI CERTA LE 
SUE INTENTIONE, & UALTRU! DISIDERIO Dl FAR OPERA 
LODATA, & DEGNA. Et appressopuo fare 7/conto delia spesa, & di 
molte cose all'opere pertinenti. Dalle dette idee che sono forme 
concette nella mente, & espresse nelle tavole, o carte, ne vi ene 
quello effetto scielto, & elegante, che egli ha detto. Si deve anche 
awertire, che Vitr. esponendo le nature delle sei predette, viene a 
confermare quelle, che sono necessarie alio architetto, percioche si 
vede nella dispositione, & nelle sue specie, quanto uti/e sai 7/ 
DISEGNO, & la GEOMETRIA. Si vede nell'ordine, quanto comoda 
sia L'ARITHMETICA. & vederassi nelle altre parti quanto ci sarà a 
proposito la PROSPETTIVA, la Musica, & quelle cose, che all'lstoria, 
& alie altre qualità dello Architetto sonno conveniente. L'in piè è 
imagine delia fronte. Là dove rappresenta sopra 7/ piano d'una carta, 
tela, o tavola quello, che nasce dal la pianta riferendo 7/ tutto alie 
ragioni de/1'opera, che si deve fare sai ella Dorica, lonica, o qual si 
voglia. Vitruvio ha chiamato fronte ogni cosa, che dritta si vede. 
Molti sono, da i quati si potra havere una pianta, & anche non 
uscendo fuori de i termi ni di quella, faranno lo in piè secondo la 
ragione deli opera futura, ma non sapranno in ogni ordine delia 
fabrica dimostrare in disegno la grossezza de 7 paretti, che posa sul 
vivo, quello, che esce, & quello, che entra; & però mancheranno di 
questa terza specie, & tdea delia dispositione, per la sua difficultà.
Questa utilità de! profito mi mu ove ad in terpreta re SCIOGRAFIA, & 
non SCENOGRAFIA, perche se bene la scenografia chi è descrittíone 

delle scené, & prospettiva, è necessária nelle cose de i Theatri, come 
si vederà nel quinto libro; non però pare, che sia secondo le idee 
delia dispositione, delle quati si parla. Altri vogliono che s'intenda 7/



conhecia a talhá dúvida,Vitrúvio,

"profi/o" definida por Barbaro, que parece cauteloso, mas bate o pé,

ao querer insistir na sua inserção no contexto da tríade. Obviamente a

suposta invenção dos Sangallo era extremamente necessária à prática

do Arquiteto e mereceria ser incluída entre as "species dispositione^'.

Para tanto,

tratava de uma tradução, foi colocar a Perspectiva em lugar da Óptica

a

1

não não

MODELLO. MA QUESTO NON CORRE COM IL PROPOSITO 
NOSTRO, SE NOSTRO, SE BENE EGL1 FA PIU CHIARA, & CERTA 
LA INTENTIONE DEL LO ARCHLTETTO: oltra che non conviene la 
diffinitione data a Vitr. al modello. Potrebbe dire alcuno che la detta 
diffinitione non quadra al profito; io rispondo che essendo tanto 
necessário // profito, & mo!ti piu, che la prospettiva, bisogna 
considerar bene la detta diffinitione. IO PER ME, quando ha vessi ad 
intendere in questo luogo la PROSPETTIVA, VORRE! CHE FUSSERO 
QUA TRO IDEE DEL LA DISPOSITIONE, per ponervi H profito; tanto 
eg!i mi pare necessário", (p. 30)

"Ma pare anche di nu ovo che convenendo la diffinitione delia 
dispositione a due delle sue idee, cioè alia pianta, & alio in piè, 
perche di ciascuna si può dire, che è atta (sis) collocatione delle 
cose, & neel componimento scielto effetto com qualità: mi pare 
dico, di nuovo (?) che ella non convenghi alia sciografia, se per 
sciografia s'entende prospettiva, perche nella prospettiva non si puo 
vedere attà (sic) collocatione delle cose, nè meno ne! componimento 
scie/to effetto com qualità. La cagione è, che è necessário, che H 
genere si dica delle sue specie & che ta diffinitione de! genere 
convegna alie specie sotto que! genere comprese. Mo/to bene 
adunque a!profito conviene la diffinitione delia dispositione, perche 
si vede ne! profito scielto è sbrigato efetto ne! componimento, & si 
vede una atta (sic) collocatione delle cose come a chi bem 
considera, è manifesto, perche tutte !e Hnee vengono all'ochio senza 
impedimento, & si conoscono gH sposti, & te rittrattioni, & !e 
grossezze come sono, & non come appareno cocominee, & anguli 
proportionati, come si fa nella prospettiva: si bene pare, che la 
diffinitione dei! sciografia addotta da Vitr. acceni la diffinitione delia 
prospetti va."

polêmica, já que sea solução adotada para pôr fim

representação em



-

oriunda do contexto da Pintura, estabelecendo as afinidades existentes

entre ambas.

Barbaro, mantém-se a

a

Fig.16

comitentes

XVI,

"modelos" dos tempos de Alberti

Da Brunelleschi aM MILLON, Henry. I modelli architettonici nel Rinascimento. In: Rinascimento. 
Michelangelo. La rappresentazione dell'architettura, 1994.

ou vencer disputados concursos. Em meados do século

segundo plano os tão apreciados 

a Michelangelo98.

perspectiva do pintor, e difunde-se e consagra-se essa versão para a 

polêmica distinção entre os termos "scenografia" e "sciografia".

De qualquer forma, em Sérlio, Cataneo e

criticados por Alberti justamente por enganar e iludir a vista, sem

distinção, de raiz Albertiana, entre o

DESENHO, em

perspectiva converte-se definitivamente num importante instrumento 

retórico, capaz de seduzir, encantar e convencer futuros mecenas e

'sciografia

Uma vez apartada do DESENHO, a PERSPECTIVA - própria do 

universo do pintor -, poderia dotar-se de inúmeros artifícios, tão

desenho do arquiteto e

comprometer a métrica, relegada ao DESENHO. Dessa forma, a

e chamá-la de "scenografia", mantendo o "profdo"- como "sciografia

ao invés de incompatíveis, PERSPECTIVA 

completam-se e juntos relegam a um

- entre os três termos vitruvianos.

É curioso verificar que ao enunciar as disciplinas convenientes à 

formação do Arquiteto, enumera a PERSPECTIVA, imediatamente após 

lugar da ÓPTICA, esclarecendo quanto à dupla 

conotação do conceito ali em questão. Inicialmente trata de questões 

da Óptica - refração, reflexão de luz - e depois da Perspectiva,

e DESENHO

£



1.3.6. Os instrumentos e as práticas

do Disegno, Alberti

"Descriptio urbis Romae" (1440)", que trata do mapeamento da

cidade de Roma, feito entre 1432 e 1434, por ocasião do projeto para

a reformulação da cidade, encomendado pelo Papa Niccolò V.

Ao adaptar instrumentos matemáticos advindos de outras ciências — a

para fins de levantamento topográfico,Astronomia e a Náutica -

Alberti desenvolve

mapeamento, incorporadas

matematici" (1450) e no "De re aedificatoria" (1452, no Livro X,

portanto, entre os primeiros tratados questão dos

levantamentos topográficos e sua representação em mapas de escala

reduzida.

práticas antigas e

regras de

triangulação simples de raiz euclidiana, já empregados na Idade

dos triângulos

l

Segundo Joan Gadol (GADOL, J., 1973: 6, 167), além de pioneiro em

99 Recentemente a dissertação de mestrado de Andrea Loewen contemplou o estudo dessa importante obra 
de Alberti, até então desconhecida entre nós. LOEWEN, Andrea B. A Concepção de Cidade em Leon 
Battista Alberti. Dissertação de Mestrado, FAU-PUCCAMP, 1999.

e difundidas posteriormente no seu "Ludi

importantes questões teóricas da Arquitetura e

contemporâneas, tais como as teorias de Ptolomeu e as

a contemplar a

teria sido também pioneiro na adoção de instrumentos náuticos, tais

princípio da homotetia ou

e generaliza novas técnicas de medição e

Média, tais como o

Capítulo VII). A "Descriptio urbis Romae"e o "Ludimatematici"estão,

como o astrolábio, para fins de levantamento topográfico, na

Na verdade, Alberti sintetiza numerosas



náuticos empregados

euclidiana.

Desenhos de Mariano Taccola (1382-1458?) atestam o emprego do

astrolábio e do quadrante

pleno século XV

(GALLUZZI, P., 1996: 130-133), bem como os de Francesco di Giorgio Fig.i s

medições. Para fins de levantamento da planta de urna cidade, por

Fig.l 9a

Fig.l 9b

"Horizonte",

Fig.l 7a

Fig.l 7b

em mãos ou

na medição de alturas e distâncias, quase

a uma régua móvel (chamada alidade), dotada de duas miras, e uma 

vez posicionado na vertical ou na horizontal, permitia o levantamento 

de alturas e distâncias - nos levantamentos topográficos - através da 

dos cálculos de triangulação de raiz

um tripé e suas miras

contemporaneamente aos tratados de Alberti, em

Martini (1439-1501) atestam o emprego da trigonometria nas suas

na medição da altura dos astros.

O astrolábio náutico consistia numa circunferência graduada acoplada

exemplo, era fundamental que o arquiteto-observador se posicionasse, 

num lugar elevado, de onde pudesse ter uma visão em 360°, tal como 

uma colina ou torre de uma igreja. O astrolábio (denominado

medição dos ângulos e

2*^

A -
-

semelhantes. A novidade reside em associá-los aos instrumentos

posição e ângulos. Essas linhas 

omo os raios de uma circunferência cujo

no Capítulo VII, do Livro X, do "De re aedificatorid') 

deveria ser colocado horizontalmente sobre 

direcionadas para o Norte com o auxílio de uma bússola, 

sobre a alidade. Feito isso, o arquiteto-observador iniciava o 

levantamento, girando a régua móvel e fixando suas miras em pontos 

destacados da paisagem da cidade, simultaneamente anotando num 

caderninho as respectivas linhas de 

funcionavam, na verdade,



centro era o ponto no qual

observador.

sobreposto a uma trama de

verticais,

meridianos dos mapas de Ptolomeu, depois acrescido de dados

advindos de novas medições mais simples, desta vez feitas no chão

(com auxílio de uma corda encerada e uma bússola), visando a medir

e dos principais edifícios, para se

configurar a disposição da malha urbana (GADOL, J. 1973: 1 66-193).

A Planta de Imola, levantada por Leonardo da Vinci, em 1503, foi Fis-20

provavelmente realizada segundo métodosesses novos

(KAGAN,R.1998:23)

Desde o século XV, "c/ese/vAa/^pressupunha, antes de tudo, levantar o

sítio e adequar-lhe a forma conveniente. Curiosamente, mas não por

acaso, os mesmos homens que estiveram envolvidos com as raízes da

ciência do "disegno" (hoje ciência do projeto) estiveram envolvidos

medição topográfica.

cartógrafo alemão Waldseemúller (1470-c.l 521), "circumferentor" ou

denominado,

e 1 74).

no século XVI, por Thomas Digges (GADOL, J. 1973:172

com o estabelecimento de novas práticas, instrumentos e técnicas de

se encontrava posicionado o arquiteto-

Em outro papel, tal levantamento era

1557), foi o mais remoto ancestral do "teodolito", descrito e assim

e mapear a direção das ruas

"Dutch Circte" por Gemma Frisius e "torquetum" por Tartaglia (1506-

coordenadas horizontais e

O "Horizonte" de Alberti, também chamado "polimetrum" pelo

tal como os paralelos e
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metodologia de projeto e as técnicas de

engenheiros militares entre os séculos XV e XVIII, bem como, tanto

quanto possível, descortinando os desígnios em questão.

A partir do Renascimento, o desenho em escala tornou-se a principal

arquitetônica, instrumento e método para viabilizar os desígnios de

transformação espacial, configurando

a tridimensionalidade do real.

hierarquização, modulação e dimensionamento das partes da obra; no

estabelecimento de normas compositivas

proporcional, às quais estavam submetidas a Arquitetura (Militar, Civil

Urbanismo;

e de umestandardização através da difusão de uma Arquitetura

presente.

Em Portugal, o aperfeiçoamento das técnicas de representação, seja

através do ensino

destinadas

81

2. A ARQUITETURA VISUAL DO DESENHO 
PORTUGUÊS

na bidimensionalidade do papel

focalizando a

Urbanismo de programa; em

Ao escolher o sítio, levantá-lo, adaptar-lhe uma construção e nele

a formar quadros técnicos

e volumétricas de raiz

português,

no âmbito das Aulas de Arquitetura Militar,

e o

nacionais, seja através da

na consecução de desígnios dee Religiosa)

representação empregadas pelos mestres fortificadores , arquitetos e

a dimensão técnica do desenhoNeste capítulo analisaremos

traçar a

na concepção

todos esses casos o desenho estava

a priori de uma obra

área do futuro edifício ou cidade; na disposição,

ferramenta intelectual



códigos de figuração, paleta cromática

82

objeto de estudo. Este autor parte do pressuposto que as cartas são 

objetos culturais, onde coexistem

e grafismos - de cada período.

metodologia de desconstrução101 proposta por Christian Jacob para o

caso da cartografia, que se mostra também eficiente para o nosso

p. 141 -143. q ela cartographte à travers 1'histoire, 1992,

contratação de profissionais estrangeiros, foi indiretamente parte das 

estratégias de guerra e controle dos territórios das Províncias do Reino 

e Conquistas. Ao analisarmos o processo de evolução dos métodos e 

técnicas de desenho (i.e. projeto) temos em mente focalizar a mutação 

dos instrumentos de uma ação política, demonstrando a racionalidade

e se justapõem diferentes códigos 

figurativos. Esta intertextualidade pressupõe um estudo análogo à 

analise morfológica e sintática de um texto. As particularidades 

gráficas revelam determinadas escolhas culturais, concepções de 

mundo, estado do conhecimento científico e convenções - medidas,

possível inerente a cada período.

As técnicas de comunicação hoje espantam pela beleza, pragmatismo, 

engenho, codificação e atualidade, fruto da atuação do verdadeiro 

"corpus"100 intelectual do Reino - os engenheiros militares.

Para uma análise dos diferentes níveis de representação, partimos da



- constitui-se numa abstração que, através dos recursos da Geometria

linhas

recriando a tridimensionalidade do real na bidimensionalidade do

papel.

aferida à luz do seu respectivo contexto de origem. As técnicas de

representação, assim como os códigos, variaram entre os séculos XV

Em busca da precisão, cada linha geométrica, figuração,ao XVIII.

luz e sombra passaram na

arquitetura visual do conjunto, materializando graficamente, na

bidimensionalidade da folha de papel, mental do

foram sendoArquiteto. decódigosEsses

progressivamente controlados e submetidos a "regras

—

83

2.1.1. Linhas geométricas, figurações, grafismos, cor, luz e 
sombra

geométricas, grafismos, figurações, cores, jogos de luzes e sombras,

"máximas"."e

longa duração e

"cõseito" do Arquiteto em

Observamos que essa linguagem se sofistica na

representação

e da Aritmética, materializa o

2.1. A ANÁLISE MORFOLÓGICA: CONVENÇÕES E 
CÓDIGOS

são dotados de racionalidade própria, cuja eficiência pode ser apenas

grafismo, cor,

O desenho arquitetônico apresenta uma linguagem específica e 

predominantemente visual. Dotado de uma escala gráfica - o "petipé"

a assumir um papel

embora alguns deles aparentemente toscos ou naYfs, estes desenhos

o "cõseito"



do sítio, ao redor do edifício ou

Nessesplantas.

encontrava-se

padronização

tratados específicos sobre o assunto.

2.1.2. As medidas

exemplo assim

que passou a representar

I

o

Pé

numeração arábica, nos próprios debuxos. K partir de 

meados do século XVI, consolidou-se o

também, em

lugar aoscilavam de um

e símbolos

se fez na Itália, Inglaterra e

século XVIII, com a difusão de

emprego da escala gráfica, o 

petipé" ou "pequeno pé" dos franceses,

Também as medidas104

sucessivamente. Em Portugal, no século XV e princípios do XVI, as 

medidas vinham escritas, por extenso, nos longos Regimentos e

cidade, cabia ao

o pé castelhano diferente do mi/anês e

ao levantamento

séculos XVI-XVII e em Portugal no

representada por meio de pictogramas102, ideogramas103 

gráficos (tramas, grafismos, variação de valor). Esta esquematização 

simbólica pressupunha a uniformização das convenções para que se 

tornassem apreensíveis nos diferentes locais culturalmente afins; tal

Holanda ao longo dos

p'“ivo *escr"’no qual as ldélas 5ão e<pre“as ««

‘ Snl' q" “P,ime ™ idéu. UI co™ os

104 Cf. ÁVILA, Affonso. Barroco Mineiro Glossário de Arquitetura e , -
medidas apresentavam estreita analogia com o corpo humano e sua unT ' P’ 2°9’213' A$ 
decimal só ocorreu muito recentemente uniformização no sistema métrico

outro, sendo por

No que diz respeito à representação

engenheiro militar proceder 

topográfico do mesmo, apresentando-o junto às 

levantamentos topográficos a natureza tambéma natureza



abstratamenté as medidas. Em estreita analogia com o corpo humano,
Fig.21

varas, braças

métrico decimal apresentamos no quadro abaixo:

Valor de medida antigo: Valor de cada medida conforme o sistema métrico decimal:

1 polegada = 12 linhas ou 144 pontos 1 polegada = 2,54 cm

8 polegadas = 1 palmo 1 palmo = 22 cm

1 palmo craveiro = 30,5 cm

12 polegadas = 1 pé =1,5 palmo 1 pé = 33 cm

1 Côvado = 68 cm24 polegadas = 1 côvado = 2 pés = 3 palmos

30 polegadas = 1 passo ordinário = 2,5 pés 1 Passo ordinário = 82, 5 cm

40 polegadas = 1 vara = 5 palmos 1 Vara = 1,10 m

60 polegadas = 1 passo geométrico = 2 passos ordinários = 5 pés

1 Passo geométrico = 1,65 m

80 polegadas = 1 braça = 10 palmos = 2 varas 1 Braça = 2,20 m

1 Légua de Sesmaria = 6600m240.000 polegadas = 1 légua de sesmaria ou 3000 braças

1 Légua = 5.555,55 m

21 Braça quadrada = 3,052 m

1 Vara Castelhana = 84,8 cm

2.1.3. As inscrições

Também

princípios do século XVII, as inscrições eram abundantes nos desenhos

a

legendas. O título converteu-se,às eme

definitivo, informação adicionalnível de aque preparavano

o lugar das inscrições variou entre os séculos XV e XVIII. Até

as medidas do período eram polegadas, palmos, pés, côvados, passos,

portugueses e sem lugar específico, muitas vezes completando-se em

e léguas, cuja equivalência em relação ao atual sistema

documentos anexos. A partir de então, a parte escrita passou

restringir-se ao título



explicitando um liame que podia ser mais ou menos evidente, segundo

por extenso,

recursos gráficos

compreensão do documento, explicitando 

invadiu o desenho como o "lugar da explicação" que, segundo 

papel complementar. Ela trazia

conteúdo do título. A

Os longos Regimentos dos séculos 

medidas escritas

XVI) - clamando mais pela leitura que pelo olhar - por aqueles que 

privilegiavam

vão

o grau de mimetismo ou abstração do símbolo. A transição entre os

equivalências entre os

sua natureza. Já a legenda

a visibilidade à legibilidade, impondo uma certa 

economia gráfica, é fruto dessa longa trajetória histórica de cerca de 

três séculos e meio.

Nos desenhos de primórdios do século XVI, à palavra escrita somava- 

se também a

símbolos gráficos e a linguagem ordinária,

Christian Jacob, desempenhava um 

um conjunto de informações que excediam o 

legenda dizia o que não era representável ou o que exigia, de uma 

maneira ou de outra, uma tradução verbal; era o lugar onde terminava 

a utopia de uma linguagem visual, de simbologia gráfica 

imediatamente inteligível e legível por todos sem que fosse necessário 

recorrer à tradução verbal. A legenda oferecia uma série de

numeração arábica, mas à medida em que a escala 

gráfica se consolidou, menos necessidade se teve de recorrer às 

inscrições para explicitar a métrica.

XV e XVI, portadores das

ennquecendo-se de mais e mais debuxos que, com 

variados e dotados de escala gráfica, passam a explicitar abstratamente

desenhos invadidos pela escrita (típicos do século XV e princípios do



escrito.

AS SPECIES

perspectiva, somando-se às maquetes. delas era possívelAtravés

visualizar as medidas de cada

largura, comprimento, profundidade, espessura e altura as relações

entre elas aspecto harmonioso do conjunto,proporcionais

adequado ao sítio, às disponilidades materiais do local é aos interesses

dos usuários e do comitente. As species dispositiones permitiam ainda

materiais

necessários e calcular o orçamento aproximado das despesas, para que

pedreiros, carpinteiros, ferreiros, taipeiros - e levar a cabo a futura

pesquisa.

fundamentais da Arquitetura ocidental - ordem, simetria, eurritmia, 

decoro e distribuição -, que estiveram na base da cartilha do arquiteto

leilão e arrematada por empreiteiros, 

diferentes equipes de mestres de ofício -

SINTÁTICA:

encarregados de orientar as

e do engenheiro militar ao longo de todo o período focalizado pela

as species dispositiones materializam os princípiosobra. Em suma,

a obra fosse colocada em

aquilo que outrora merecera longos esclarecimentos orais ou por

e o

Como vimos no capítulo precedente, as species dispositiones 

resumiam-se em cinco tipos básicos: planta, elevação, corte, perfil e

estudar a

2.2. A ANÁLISE
DISPOSITIONES

estrutura geral do edifício, inventariar os

uma das partes e a relação entre elas -



2.3. NOS TEMPOS DE D. JOÃO II ( 1481 - 1495)

fontes manuscritas sobre o assunto

a

traz dados significativos

referentes à especificidade dessas pimturas e mostras. N carta de D.

João II encomendando o levantamento à escala da Rua Nova,

documento107 datado de 5/11/1482, é de suma importância:

"Vereadores, prouedor e procuradores dos mesteres. Nos EI Rey vos/ 
emuyamos muyto saudar nos teemos ordenado MANDAR/ LAJEAR 
TODA ESSA RUA NOUA como creemos que vos teemos/ fallado e 
emuiado dizer pera a quall já hy fezemos vijr/ algúua pedra pera 
toguo se poer em obra antes da qual cousa/ Nos quiséramos bem 
particar comvosco a maneira em que fora/ E porque pollo presemte 
nam pode asj seer queremos porem/ comvosco pençar e comse/ho a 
fazer E PRIMEIRAMENTE VER/ e a ver ca a dieta Rua 
NATURALMENTE [= do natural] TIRADA OU PINTADA/ PERA A 
PODERMOS ENTENDER E SOB RISO DETERMYNARMO NOS 
SOBRYSO/ EM NOSSO PAREÇEER E PORTANTO VOS 
ENCOMENDAMOS MUYTO/ que toguo emtemdaaes nysto com

reinado do Príncipe Perfeito sãode que dispomos referentes ao 

suficientes para verificar o emprego de debuxos, orientando 

atividade construtiva em Portugal, em pleno século XV. A dissertação 

de mestrado de Pedro de Aboim Inglez Cid106

As "pimturas" desapareceram e as

são pouco conhecidas. No entanto, embora escassas, as informações

2.3.1. "Pimturas", "mostras" e longos "regimentos"

Agradecemos ao Prof. Dr. Rafael Moreira pela gentileza de nos enviar as informações referentes a esse 
período e nos colocar em contato com seu orientando Pedro de Aboim Cid, cuja dissertação de mestrado 
é bastante esclarecedora quanto às práticas projetuais em questão.
D / í Bs’''11 *n^eZ T°rre de Sebastião da Caparíca e a arquitectura militar do tempo de 

107 lbld7doc noJ ‘ P’ 70; Or,8,nal pertencente ao Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, 
Livros de Reis, cód. 24, fl. 6.



parece significativo. Datada de

2/5/1494, a carta de D. João II referente às obras nos chafarizes de

as

"Vereadores procurador e procuradores dos mesteres Nos E! Rey vos 
emuiamos muyto saudar. Vimos duas cartas que nos emuiastes E 
quamto aa que fala sobre a diligemçia que se pos açeerca de se 
veeer o naçimento Da aaugua do chafariz de! Rey pareeceonos muy 
bem por sempre nosso emtemder foy que a dita augoa nom poderia 
sobir tamto que podesse ser leuada homde se fazia dello 
fundamento E portam to a vemos por bem que se NAM FAÇA SOBRE 
ELLO MA1S ESPERIEMCIAS e a leyxem estar como esta. E quamto ao 
que por outra carta dizeeis e apomtaees os jmcomvenjemtes que se 
podem seguir açeerca do que leyxamos hordenado que se fezesse 
no chafariz dos cauallos e no lauatorio Das mo/heres a nos pareçe

quaaesquer pessoas que ho my/hor/ possam entender e fazer de 
maneira que a dita Rua SEJA TERÇADA [traçada J/e COMPASADA 
PER COUADOS DE GRAM DURA DE HÚU DEDO D ANCHO [ = 
escala]/pera V/JR PINTADA EM PAPELL E per este COMPASO E 
ME/DiDA DESTE COUADO (o qual nos loguo VIJRA DEUYSADO 
NA CERA)/ farees medir a dita Rua de longuo pera húua banda e/ 
pella outra e asi pollo meio direitamente E também de largo/ ou 
amcho com decraraçam em que lugares fica maaes larga/ou menos 
compasada também a dieta largura e/streitura pella dieta medida do 
couado. E asy nos emuy/ arees as sacadas ou balcoões ... 
compasadas/ pella dita medida de maneira que veendo a dieta Rua 
em húu/ PAPEL COMPASADA toda DIREITAMENTE E BEM como 
creemos que a vos/ mandarees tirar posamos determinar em 
gramdura/ e maneira mandaremos fazer os poyaaes que hade leuar 
pellas/ ylhargas de cada bamda e asy as outras cousas que 
comprirem/ E vos fazee prestes o dinheiro neçesareo pera a dita 
obra logo com/ gramde deligemçea e logo daae a pero vaaz o 
dinheiro neçesareo/ pera descaregar a pedra que veem do porto e a 
gooberno lo tem/ scrjta hem samtarem a b de nouembro fernam de 
pina a fez. 1482/ Rey."

na qual estariam explicitadasLisboa, alude a uma pimtura

Outro documento , também nos

,ofl Ibid., p. 81, doc. n. 17. Original pertencente ao AHCML, Livro 1* do Provimento de Água, fls. 5-5v.

alterações propostas, visando à distribuição mais racional da água"108:



todo o comtrairo por que nos o vimos muy bempor nos e com 
ofiçiaaes e pessoas que o bem emtemdiam achamos que tudo se 
podia muy bem fazer e feito he cousa muy proueytosa a a ç idade e 
moradores delia por que segumdo a PIMTURA que dello fezemos e 
o que falamos com pero vaaz que de tudo ficou muy bem 
emformado achareeis que fazemdose assy a rrepartiçam da aaugua 
por as bicas que hordenamos que se façam homde agoora se toma 
em as que estam trabalhosamente podese tomar nas outras bicas por 
moças muy pequenas muy sem trabalho e mais nos chafarizes 
pequenos que se ham de fazer em que hade cahir a augua das ditas 
bicas sempre ham destar cheyos e quem nom quizer a aaugua tam 
limpa assy como a açacaaes e outros semelhantes podem melhor 
emcher seus cantaros a seu prazer E as Bestas tem assaz chafaris em 
que bebam e asy pode vir ao chafaris em que lauam e fica rrua 
capaz e limpa para seruidam da porsiçam da festa dos pescadores e 
asy comdudimos que nos pareçe que por estes rrespeytos e outros 
muytos que aqui sam escusados d apomtar que esta obra se deue 
fazer como esta devizada salluo se vos outros quiserdes obrar do 
custume quesempre teueram os ofiçiaaes dessa cidade que como 
allguem quer fazer allguma bemfeytoria logo a embarguauam e vos 
asy o podees fazer E porque apomtaaes que nam há hi dinheyro das 
rrendas da çidade (fí. 5v) para despesa desta obra Ruy lobo tem çem 
mH Rs de cabos de contas com esta obra e outras mais se podem 
fazer e certo nos reçeberiamos comtemtamento e uos 
agradeçeryamos de comto da deligemçia esta cousa se fazer sem 
delomgua escrita em almejrim a // dias do mês de mayo Jorge ao. A 
fez anno de 1494. Rey".

se de uma

visando por fim às "<

7irado do natural", ou 

seja, feito in loco, em escala, visando a fundamentar obras futuras e 

viabilizar o respectivo cálculo das despesas. Já no segundo caso, trata- 

pimtura demonstrativa da obra

Não se trata de uma simples representação de raiz medieval. No 

primeiro caso, trata-se de um levantamento

que se pretendia realizar, 

experiências" de tentativa e erro anteriores.



Não é de se estranhar o recurso a debuxos em escala e pintados num

mantinha relação pessoal com Lourenço de Médicis (MOREIRA, R.,

1 995: II, 313), a ponto de ser convencido a contratar o célebre escultor

provou tratar-se de Fig.22

diFrancesco encomendandoGiorgio Martini, inclusive seus

manuscritos.

O interesse era mútuo e o intercâmbio entre Itália e Portugal de

portugueses se dirigiam às Cortes

italianas em busca dos novos conhecimentos referentes à Arquitetura,

sobretudo militar, os italianos voltavam-se para Portugal em busca de

Poggio Bracciolini que havia descobertoO mesmo

mão

florentino Andrea Sansovino (1492-1502) para trabalhar por nove anos

conhecimentos advindos das matemáticas aplicadas à ciência náutica.

em Portugal. Um reinado, cujo monarca admirava a prática do debuxo

contexto cujo monarca fora educado por humanistas109

109 Conforme nos conta Rafael Moreira (MOREIRA, R.,1991: 28), "D. João // não só formou-se no ambiente 
humanístico da corte de D. Afonso V como traçou um programa à italiana para a educação do seu 
herdeiro, Príncipe D. Afonso, instituindo para ele uma escola na corte conforme aos princípios 
pedagógicos de um Vittorino da Feltre; enquanto para o bastardo D. Jorge chamava em 1485 como 
preceptor o humanista Catai do Sículo, a quem se deve a 'introdução do Humanismo em Portugal', 
1,0 Conforme demonstra Pedro Cid, tal indicação encontra-se sutilmente presente no discurso de Francisco 
de Holanda ao mencionar o apreço que os soberanos portugueses tinham pelo Desenho: "Como o 
Emperador Carlos Quinto entendeo e honrrou tanto o Entendimento do Desenho: Como o Ifante Dom 
Lujs. Quando lhe falei em Barçe/ona. Capito/o. VII. A minha Tenção não he Abater os Entendimentos Dos 
Inclytos e Ejçe/entissimos Reys e Príncipes de Portugal: por que me prezo de mto bom Português: mas 
Antes de os Engrandecer; como sempre fiz asi em Roma como em Portugal. Por que se outra cousa 
Dixesse mentiria. Por Quanto os Rejs vossos Antepassados Todos Estimarão mujto a Pintura e o Desegno e 
se Seruirão Delle. Como foi o Primeiro Rej Dom Ao. Anrriques em seus Edefícios. E EI Rej Jo. De boa 
memória que mujto Estimou a Mestre Jacome Pintor jta/iano Ejcalente pera então. E EI Rej Dom João o 
Segundo A martinos..."

dupla. Da mesma forma que os

italianos e

e estimava um certo "Martinos", que Pedro Cid110

beneditina de Saint-Gall um manuscrito completo do tratado de

Vitrúvio, em 1415, escrevia, em 1448, ao infante D. Henrique

na abadia



da Sé de

Alberti, que inclusive lhe

(MOREIRA, R., 1995: II, 308-310 e MOREIRA, R., 1991: 1 2).

Esse intercâmbio de mão dupla teria nascido já no Reinado de D. João

célebre

se no final do século XV, no reinado de D. João II.

*

nascido dessa correspondência

circu navegação da Terra pelo ocidente que iria inspirar Colombo

engenheiro militar

O interesse do Príncipe Perfeito pelo debuxo aparece manifesto no 

elogio público feito à aptidão de Garcia de Resende, comentando ser

e manteve com ele correspondência científica ao

a célebre carta de 1474 sobre a

I (1385-1433), inclusive envolvendo o

professor de geometria de Brunelleschi e

dedicou um tratado de perspectiva - "Studi su/la Dolce Prospettiva 

longo de anos, tendo

D. Fernão Martins de Reriz, cónego 

deixou de se corresponder

1998: 131) também atributo do "Emperador

MaxemiUano seu primo", "gram debuxador". O cronista Garcia de

m ,
... a viagem de 1452-1453 foi, aliás, um marco na história das relações culturais entre Portuga! e 

Itália, pois não só nela participou o jovem D. João de Meneses e Silva, filho do alcaide de Campo Maior (e 
por conseguinte tio do futuro D. Migue! da Silva (a quem Baldassare Castiglione dedicaria anos ma is tarde 
seu celébre ‘Libro de! Cortegiano']) que viria a fixar-se em Itália sendo conhecido como Beato Amadeu, 
fundador dum ramo franciscano e da igreja de San Pietro in Montorio - construída na década de 80 com 
uma subvenção de D. João II, antes de passar ao patrocínio dos Reis Católicos -, como estabeleceram-se 
contados com Manano Taccola então o maior engenheiro da Europa, que já era cavaleiro da Ordem de 
Santiago*.

essa "tão boa manha [=habilidade, talento] que ele desejaua muyto de 

a saber" (ClD, P.,

sienense Mariano Taccola'"(MOREIRA, R. , 1991: 18), intensificando-

propondo-lhe compor em latim a sua gesta heroica. Por outro lado, o 

prelado e matemático

Lisboa, "habitué" da cúria papal, nunca

com seu colega de juventude (1410) e estudo do Direito em Pádua, o 

cardeal Nicolau de Cusa e com o médico Paolo dal Pozo Toscanelli,



Resende introduz ainda outras particularidades referentes ao assunto,

elle [ o Rei] folgaua muyto com isso, e me ocupaua sempre, e muytas

pessoalmente feitura, já que conforme

Resende, muitos dos debuxos eram feitos na sua presença e segundo a

testamento havia referência

expressa a duas pinturas de arquitetura feitas por Pantaleão Dias para

Çafim"- feitoria fortificada que

se faria somente em 1502). Ou seja, para estudar a forma mais segura

Rei tinha pelo menos 15 projetos no seu

escritório! (MOREIRA, R., 1991: 32)

O apreço de D. João II não se restringia às palavras e, ao que Pedro

delineamento da própria Torre de Belém (CID, P. , 1998: 131), que

não foi feita nessa ocasião mas apenas em 1514, por Francisco de

pleno contexto de transição e adaptação

sendo proposto por Francesco di Giorgio Martini.

uma ermida em Almeirim e a Igreja de Santo António em Lisboa, e no

se queria fazer no Sul do Marrocos (e

seu arquivo pessoal, em 1491, constavam 15 "pinturas das Casas de

Arruda; algo explicável em

das "casas" de Safim, o

na sua nos diz Garcia de

Cid indica, o

no seu

Rei teve participação direta, entre outras obras, no

sua vontade. Não por acaso,

a um

das fortificações medievais às armas de fogo, na linha do que estava

Fig.22

(CID, P., 1998: 131). A citação alude

vezes o fazia perante elle em cousas que me elle mandaua fazer"

ao mencionar, sem falsa modéstia, que "... debuxava muyto bem, e

mas que se envolvia

Rei não apenas

encomendante habitual de debuxos



inovadora, que

'W

*• -■

baluarte, na entrada da Barra do Tejo, às portas de Lisboa, é o que 

melhor explicita o teor "italianista" das fortalezas joaninas. O estudo 

minucioso de Pedro Cid não só aponta para um reinado marcado por 

estreitos laços com o coração da Europa renascentista, inclusive no 

que diz respeito à temática arquitetônica, como para um reinado 

marcado por uma estratégia bélica articulada e

implicava num desenho mental, ao envolver não apenas a construção 

de uma torre às portas da capital mas uma série de reforços às 

fronteiras do Reino, de dimensão não só terrestre, como também 

marítima (vide o 

África, no

Castelo de São Jorge da Mina, na costa oeste da

Golfo da Guiné, hoje Elmina, no Gana) e até ultramarina.

Data do reinado de D. João II não

angular, tal

O mesmo Pedro Cid adverte que até o reinado de D. João II, isto seria 

impensável - ou seja "essa autonomização de uma etapa do projecto 

dentro da sequência de passos necessários à construção de qualquer 

imóvel (...) ponto fulcral que separa as culturas arquitectómcas das 

épocas medieval e moderna" (CID, P., 1998: 131) - , acrescentando 

que tal avanço, como os documentos parecem indicar, tenha tido seu 

início nesse período.

Certamente, no programa das obras régias nas quais o Rei se mostrava 

pessoalmente empenhado, as mudanças de cariz moderno ocorreram.

O projeto para Torre de São Sebastião da Caparica e respectivo Fig.23

apenas a introdução do baluarte 

como preconizado por Francesco di Giorgio Martini para 

fazer face à artilharia de fogo, mas também de 1483 a 1485 a 

dinamização da própria ciência náutica, que renunciou, em definitivo,



permitindo

viagens Oceano afora. Tais mutações foram acompanhadas por

estratégias diplomáticas de enorme alcance, também desenhadas pelo

Príncipe Perfeito, tais como a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em

planisfério português Fig.24

anónimo - chamado Mapa de Cantino (1502) garantiu a posse de

eventuais terras a descobrir ou já descobertas a Ocidente, em pleno

Atlântico, até o século XVIII.

Essas estratégicas articuladas, previamente desenhadas pelo monarca,

Arquitetura de cariz moderno presente na Torre e

Baluarte da Caparica, induzem Pedro Cid (CID, P. , 1998: 360) a supor

Martinos, ao menos num círculo muito próximo da Coroa.

Resta-nos verificar alguns desenhos de Pedro Cid, reconstituindo a

construção da Torre da Caparica e

respectivo baluarte (1494), projeto concebido para receber artilharia

situação estratégica à entrada da Barra do Tejo, às portas de Lisboa. O Fig.23a

croqui mostra a implantação da Torre e do baluarte numa espécie de

falésia, às margens do Rio. A conexão entre um e outro era feita por

medição da Torre permite

verificar a existência de um esquema regulador das dimensões, através Fig.23b

Fig.23c

I 

►

do emprego da vara (1

paredes apresentam a espessura de duas varas (=2,20 m) e o espaço

vara = 1,1 Om) como escala de medida. As

um dispositivo intermédio. Por sua vez, a

a presença do pensamento de Leon Battista Alberti, além do tal

astrolábio - enavegação por instrumentos -como o

longo das costas, instituindo aao modo antigo de navegar ao

de fogo, em um sítio tão pouco favorável à edificação, malgrado sua

1494, cuja linha abstrata representada no

modernidade presente na

bem como à



escala de medidavara como

nas

dana

anos antesOs dados elencados por Pedro Cid, reforçam a tese que

do

quais foi utilizada a planimetria (e

básica à priori, seja no "episódio sansovinesco", ambos indícios de

Também a alta cúpula dos funcionários eclesiásticos, membros da alta

uma "fractura inevitável"(MOREIRA, R., 1991: 32-33).

a proporção

comumente empregadas

de Todos-os-Santos (1492) - nas

(1488) e Hospital Real de Lisboa ou

Renascimento em Portugal, seja nas

1Termal das Caídas de Óbidos113

nobreza ou

sofisticação

1:2. Ambas, a

MOREIRA, Rafael. A arquitectura do renascimento no sul de Portugal. A encomenda régia entre o 
Modemo e o Romano. Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1991. Por sua vez, Rafael Moreira parte de uma 
indicaçao do historiador da arquitetura A . Haupt, de finais do século XIX: “É realmente no reinado deste 
monarca [D. Joao /// que temos de procurar os princípios do Renascimento português’ (A . HAUPT, 1986,

’'nhBd«contemporâneos Hospital de Santa Maria Nova em Florença (1334), o de Scala em Siena 
0440), o de Pavia (c. 1450) e o Ospedale Maggiore de Milão (1456), que fixaram uma tipologia de 
esyutura cruc. orme com longos corredores unindo as enfermarias e serviços e cruzando-se em ângulo 
reto com capela. &

e as

como o

organismos simétricos e funcionais compostos segundo uma idéia

momento da emergência dos primeiros sintomas 

obras hospitalares - Hospital

interior 5 varas de largura por 10 varas de comprimento, apresentando

ricos comerciantes relacionavam-se com

quiçá os correspondentes alçados) na composição de grandes

as Cortes

raciocínio prévio, certamente materializado em pimturas e mostras.

proporções simples do tipo 1:2, eram 

construções medievais. A novidade residia

articulação entre a Torre e o baluarte, na sua implantação eficiente

defendera seu orientador Rafael Moreira112, ao apontar esse reinado

articulação entre a Torre e o baluarte, na sua implantaçao encieme 

num sítio tão inóspito, pressupondo um desenho, ou seja um



respectiva metodologia de trabalho. Esse é o caso do Arcebispo de

Braga, D. Jorge da Costa, que inclusive trouxera em 1488 de Roma um

primeira a circular no país (MOREIRA, R., 1991 e 1995: II, 311).

Nesse contexto, estamos diante de um debuxo dotado de uma escala

relacionava um vocabulário específico "ordem", "compasso" (ritmo,

visandoregularidade), orientar futurasa

já citado levantamento da Rua Nova

per este compaso e medida deste couado""pintada

seja, registrada

obras nosas

"pimturas" mencionadas nas

demonstrativoreferidas caráter maiscitações queum

propriamente intelectivo, estando mais para os //

linhas geométricas

extremamente precisas) de Alberti. novo

profissional, versado nas matemáticas e ciências afins, dotado de

metodologia precisa de composição e novas técnicas de representar e

canteiro, demoraria ainda alguns anos para ocorrer.

De qualquer forma difunde-se a partir de então esse instrumental de

arquitetônica, "de enorme alcance e utilidade, nomeadamente para as

italianas, familirizando-se com a nova Arquitetura do Renascimento e

exemplar da edição princeps do tratado de Vitrúvio, provavelmente a

de raiz medieval, dependente da régua e do compasso e

"lineamenta" (i.e.

em papell e

ao qual se

(escala dividida em covado, "deuysado na cera", ou

chafarizes de Lisboa. No entanto, as

têm

A emergência de um

construir o espaço, homem de "atelier" plenamente destacado do

num suporte de cera) ou

intervenções, tal como o

processo de criação

de Vitrúvio, que para a

"medida" (métrica),

raciocínio a priori, autónomo dentro do

"exemplaribus pictis

a "pimtura" orientando



demonstrativas.

ocasião do nosso encontro em Lisboa, em outubro de 2000, revela-nos

algumas especificidades. A expressão pimtura {“pintada

escala, parece

mostra a

//

V

t-

depreende da leitura do

documento, datado de 1483, sobre a necessidade de se cunharem

em papell e

documentação inédita e

Sobre uma possível distinção entre as

gentilmente oferecida por Pedro Cid por

ntamentos (1438-1489). Códice 443 da Colecção 

nastásia M. Salgado e Abílio

Cf. CHAVES, Álvaro Lopes de. Livro de Apo.
^a||na da Biblioteca Nacional de Lisboa. Introdução e transcrição a
José Salgado. Lisboa, IN-CM, 1984. inscrição de A

per este compaso e medida deste couadd'\ em

relacionar-se a uma representação gráfica, ao passo que a 

um molde ou maquete. É o que se

obras de além-mar, que passava a poder ser muito melhor planeadas e 

supervisionadas a partir da metrópole" (CID, P. 1998: 133). Datam 

portanto do Reinado de D. João II a introdução do desenho, na sua 

conotação mais abrangente de raciocínio prévio à execução das obras, 

embora ainda não acompanhado de debuxos precisos mas, ao 

contrário, de longos Regimentos e esquemáticas pimturas e mostras

novas moedas de ouro e prata, estratégia também encabeçada por D.

João II, aconselhando que:

os cunhos que se fação melhor abertos por fermosura da moeda.
(...) pareçeo bem que se fizessem MOSTRAS pera se uer de que 
grandeza ficarião pera se poderem manejar..." e "... os crunhos (sic) 
ha de ser desta manejra que por esa MOSTRA uereis... *14

pimturas e as mostras, a



2.4. NOS TEMPOS DE D. MANUEL I (1595-1521)

Se essas questões se colocaram no reinado anterior, podemos afirmar

que se desenvolveram sobremaneira no reinado de D. Manuel I115.

Dos mais importantes, é o documento que estabelece as diretrizes da Fig.25

de Lisboa, dirigido ao Senado da

esboçada nos tempos de D. João II. O documento de 1498 diz:

ML

fie •M

uma preocupação já

115 Para compôr esse item, nos baseamos na documentação divulgada por CARITA, Helder. Lisboa 
Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da Época Moderna (1495-1521), 1999.
1,6 Cf. Ibid., p. 210-211. Original pertencente ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Corpo 
Cronológico - parte 3, maço T, doc. 30.

2.4.1. A Lisboa manuelina: uma intervenção urbanística 
moderna

£

reforma urbanística da Ribeira116

Câmara em 29/10/1498, em continuidade a

"... Hordena E! Rey nosso senhor pera nobreza e onra e proveyto da 
ciddae e dos moradores delia que se lhe dem de foro emfatiota 
parasempre estes chãos de fora dos muros na Ribeyra feitos em casas 
de tendas e boticas e pella maneyra adiante declarado./ item 
primeiramente no chão da fonte da froll acostada ao muro, desde a 
porta da casa de Ceupta atee o cunhall do muro da dita fonte ordena 
sua Alteza se façam sete casas sobradadas damchura para Ribeira de 
doze palmos de craveira em vãao E ao longo do muro de quinze 
palmos cada uma comtando a parede damtre humas e outras nos 
ditos 15 palmos E o te/hado sera madeirado de troxa de huma augua 
para a Ribeira sobre as portas das boticas e de altura que deixe as 
ameias do muro em salvo em çima do telhado./ E todas estas boticas 
e casas e telhados fectos YGUALLMENTE, que huma nom saya da 
outra e suas janelas todas de hum COMPASSO e GRAMDURA e os 
portaes feitos de pedrarya quadrados por cyma e de seis palmos 
damcho e doze de altura cada hum degrau de pedra para a Ribeira e 
por esta maneyra fica de porta!te a porta He nove palmos. (...) 
Vereadores, Procuradores e Procuradores dos Mesteres Bem sabeis o



os balcões da Rua Nova de E! Rey e

como as fachadas de madeira da rua Nova e da Sapataria, ordenando

que fossem reconstruídas em alvenaria de tijolo:

deribem huas casas e peitoril na rua que vay para

melhor serventia

despejado que se possa fazer

Outra Provisão, datada de 10/2/1502, manda ainda por abaixo todos

//

• • • • f

datado de 12/1/1502, que advertia "...

1,7 Cf. Ibid., | - 
XVIII), doc. 68, fl. 54-54V.

rua da Praça dos Escravos, bem

Ferradores para que fique mais larga e com

que se derribe e faça a quella

"Nos El Rey mandamos (...) mandees deribar todolos Balcoess que 
ou verem desde a Rua da Praça dos Escravos ate a Igreja de São João 
da Praça porque asy ha vemos poe bem e nosso serviço e milhor 
serventia da quella rua. (...) Item ... mandamos vos a si mesmo que 
mandes logo isso mesmo deribar todolos Balcoens da Rua nova de 
Et Rey como vos dissemos, e na quella maneira que vo/o mandamos 
o que Ioga dareis a Execução (...). Item ... mandamos que logo façais 
apregoar e notificar a todos os moradores das Cazas da rua nova e 
da Sapataria que lhe mandamos que da feitura deste Alvará a hum 
ano primeiro seguinte fação e dem feitos os frontais das suas casas 
queestiverem feitos de madeira de tijolo...".118

Dando prosseguimento às diretrizes acima mencionadas, segue pouco 

mais de três anos o documento "Provisão porque el Rey manda que se 

o Terreiro dos

serventia toda CHÃA para hum lado e para outro o melhor e mais

n 117

que temos ordenado d se fazer nesta Ribeira para bem da cidade e 
enobrecimento delia e acrecentamento de suas rendas segundo 
vereis por estes APONTAMENTOS se façom, muito as obrigueis pola 
maneira e decraração que nelles é conteuda ..."

P- 216. Original pertencente ao AHCML, Livros de Rek i i j .
ae Ke,s- L,vro l de D. Manuel (cópia século



Completando a provisão anterior

todos os ba/coens da cidade se derribem e somente fiquem os conque

passarem de dous pai mos", datado deos eu

1 0/8/1 502, estabelecia diretrizes urbanísticas referentes à

homogeneidade e alinhamento das fachadas, bem como sobre a

completa eliminação dos balcões de madeira, extensivas a toda a

cidade:

, o "A Ivará porque e!-Rey manda que

■

*

nãodiz pensar e

1,8 Cf. Ibid., p. 216. Doc. No. 13. Original pertencente ao AHCML, Livros de Reis. Livro I de D. Manuel 
(cópia século XVIII), doc. 70, fl. S5-55v.

Cf. Ibid., p. 223. Doc. No. 16. Original pertencente ao AHCML, Livros de Reis Livro I de D. Manuel 
(cópia século XVIII), doc.82, fl. 63v -64.

"... Nós EI Rey fazemos saber a vos vereadores Procuradoes e 
Procuradores dos Mesteres desta muy nobre e sempre Leal cidade de 
Lisboa /.../. item Havemos por bem que todo los outros Balcões do 
Corpo da Cidade se deribem e metão como geralmente temos 
mandado. / item os Balcões dos Tanoeiros em ambas as tanoarias a 
saber da porta doura para Cataquefaras contra as casas de Loppo 
Mendes, e nesta outra tanoaria do Terreiro das nossas Cazas que 
estão ocupadas com o trauto dos Frorentis (?) havemos por bem que 
lhe fiquem contanto que as metão e ponham todos SOBRE ARCOS 
DE PEDRARIA e que fiquem todas as ditas Baolcoadas sobre os ditos 
arcos iguais sem uma sair mais que outra nem ser mais alta que 
outra e se sobre os ditos arcos as não quizerem que se lhe derribem 
e se metão como todos os outros, e que logo os ditos arcos 
comessem a fazer se sobre elles lhe ou verem de ficar e vóz tereis 
grande recado e avizo em a si lho fazer comprir, senão tornar nos 
emos a voz. /item os Balcões das ruas da Ferraria havemos por bem 
que fiquem sobre esteos de PEDRARIA como da Rua Nova 
D ER EITOS e muy bem obrados, e ainda, e ainda nos lugares em que 
convém lhe seja dado tanto chão como convinha para todas as casas 
ficarem IGUAIS E POR CORDEL e que hua não saya mais que outra 
e se sobre os ditos esteos quizerem os moradores das casas da/y que 
lhe fiquem comei?) logo a fazer esse não de ribarselheão, e se 
meterão como todos os outros asy como o temos mandado..." 119.



cariz

diretrizes modernas, ao determinar que

das ruas,se

Fig.25a

edifícios,
planta e o alçado dos

• A proposta implicava 

capaz de submeter os

plenamente sintonizado com

derrubassem os balcões de madeira, invasores

próprio Rossio 

envolvendo um

e os

ruas contempladas pela reforma 

reforma compreendia, além dos

plenamente retas), criavam perspectivas que se destacavam do caótico 

contexto urbano medieval, então vigente.

Segundo Rafael Moreira (MOREIRA, R. 2000), a proposta não se 

restringia à área da Ribeira, estendendo-se, através do novo eixo - a 

"Rua Nova d'EI-Rei"~ até o Rossio que definitivamente se convertia em 

praça, o que demonstrava o alcance do projeto urbanístico manuelino, 

observável no mapa da cidade apresentado por Helder Carita 

(CARITA, H, 1999: 76), no qual, à exceção da muralha, as linhas 

negras demonstram o conjunto das 

manuelina. Como se pode ver, a

172m de frente para o mar na ârea da Ribeira, algumas ruas principais 

e o oróorio Rn«io e apresentava uma métrica bastante sofisticada, 

sistema de proporções entre a 

que pressupunha um desenho prévio

na existência de um modelo conceituai

Como demonstrou Helder, para além de uma Arquitetura de 

tardo-gótica, posteriormente alcunhada "Estilo Manuelino , do ponto 

de vista do urbanismo, o reinado de D. Manuel I mostrou-se

substituíssem por arcadas de pedra, alinhadas "por cordel" , sob 

fachadas de alvenaria de tijolos de mesmo gabarito, garantindo assim a 

"ygualdade"do conjunto. Essas normativas ditadas pelo poder central, 

caracterizadas por métrica rigorosa, pela hierarquia de fachadas 

uniformes e chãas num mesmo eixo (ruas alinhadas embora não



1

régua, do compasso e de uma escala.

pressuposto projetual, embora

debuxos, pimturas longose mostras mas em

Regimentos, enviados ao Senado da

evidente continuidade, uniformidade, unidade e ritmo ("compassd'),

tal como ilustrado por António de Olanda, pai de Francisco de

Holanda, na iluminura da Rua Nova de e/-Rei, realizada em 1521, Fig.26a

dezenove anos após a reforma (com certo exagero

na iluminura da Crónica de! Rei Dom Afonso Henriques de Duarte Fig.26b

feição

Rossio.

analogia direta entre a maneira como

reformas urbanísticas manuelinas e o conceito de

desenho, tal como definido por Alberti. Para Alberti a reflexão a priori

pela maquete -

"modulis exemp/ariisque factis asseru/a". No caso das reformas da

Fig.25b

Fig.25c

Galvão, de c. 1520, que representa numa Vista de Lisboa, a

não

datada de 1498 a 1502, apresentava um

Seria exagero estabelecer uma

foram pensadas as

mediada pela "lineamenta" (linhas geométricas) - e

explicitado em

janelas - o que necessariamente condicionava o uso do papel, da

A Ivarás Régios, Provisões e

e distorção, na

homogénea das fachadas com arcadas da Ribeira e da Praça do

Como demonstrou Helder Carita, esta documentação manuscrita,

o "praecogitare" próprio de "ingenio erudito", "adnotando et

praefiniendo ângulos et Uneis certa directione et conexione" - era

diferentes elementos da composição, orientando a métrica do conjunto

- inclusive o "compasso" ou ritmo entre as larguras das portas e

medida em que tal rua, embora alinhada, jamais se tornou tão reta) e

Câmara de Lisboa, que implicava numa concepção marcada por



em

escrito,

Pelos poucos debuxos manuelinos sobreviventes - os de Duarte de

Armas (1509-1510) e o de Alcácer Seguer (1502) - não se trata, nem
Fig.29

Fig.31

Ribeira, a atividade intelectual prévia materializava-se prioritariamente 

"Alvarás" - espécie de desenhos por

observar que data desse período a 

entre os mestres de obras portugueses, evidente numa 

encontrada na Biblioteca de Santander, com notas de próprio punho 

do "mais avançado dos 'pedreiros' manuelinos", Francisco de Arruda, 

que além de leitor de Vitrúvio na edição de Cesariano (1521), era 

versado em Petrarca (MOREIRA, R., 2000).

um contexto marcado por uma metodologia de trabalho que separa o 

processo intelectivo da ação construtiva, mas que ainda não confia ou 

não dispõe de uma técnica suficientente 

gráfica. Segundo Rafael Moreira, 

representa como nova conceptualização 

coordenadas geográficas do mundo 

mais visto e entendido à
não é

e uma outra vivência das 

onde se vivia. O espaço 

à maneira da Idade M^di^ ~iuaue ivieaia, como sucessão de

extensos Regimentos ou

portadores inclusive das medidas —, que por 

provavelmente se utilizavam da mostra e da pimtura como exemplos 

demonstrativos, tal como os "exemplaribus pictis" de Vitrúvio. Curioso

circulação do tratado de Vitrúvio 

edição

sua vez

de longe, do tipo de representação de precisão solicitado por Alberti. 

Estamos diante de um cenário em que a palavra escrita se mantém 

forte em relação aos debuxos, algo visível pela predominância dos 

extensos Regimentos. As mudanças nas técnicas de representação 

implicariam nas mudanças de mentalidade. Estamos ainda diante de

convincente de representação 

"é difícil exagerar o que isto

Ai



inexistente em si mesmo, mas sim como uma substância com extensão

determina os objectos, e não vice-versã'. (MOREIRA, R., 2000)

técnicas, instrumentos e métodos de trabalho encontram-se em fase de

transição. De qualquer forma, é senso comum afirmar que apontam

definitivamente para o futuro e não para o passado.

Aritmética e a Geometria Prática, tal como pensada por Luca Paccioli

", publicada em Veneza, em 1494,

principal referência do tratado português. Este tratado ensinava a

manipular a Aritmética com numeração arábica, bem como a medir

auxílio da Geometria Prática e

respectivo método de triangulação. Ou seja, tratava-se da primeira

publicação conhecida, versando sobreimpressa,portuguesa

nos

pragmatismo do autor ao dedicar cada

longimetria, planimetria e altimetria, a partir de cálculos aritméticos e

120 Essas questões foram amplamente tratadas no capítulo "Matemática e 'estro/ogia' na cultura científica e 
no ensino". In: CARITA, H. Ibid., p. 135-155.

Faço minhas as suas palavras mas apenas colocaria uma ressalva.

chama a atenção para o

1519, demonstraria anos mais tarde, que às

áreas, distâncias e alturas com o

Embora estejamos diante de uma nova concepção de espaço, as

pontos e objectos concretos que 'criam' lugar dentro dum vácuo

real - o mensurável continuum, definido pelo bispo filósofo Nicotau 

de Cusa - existente 'per se' mesmo vazio. É a espacia/idade que

geométricos, com emprego de notação árabe. Helder Carita

Fig-27 

reformas urbanísticas

manuelinas se seguiu a difusão das novas teorias referentes à

O "Tratado da Pratica Darismetyca...", de Gaspar Nicolas120, datado de

na "Summa de Arithmetica ...



relacionando a

teoria

especulativoclássicos,dosemulativohumanistas, textos e

neoplatônico por excelência. Neste tratado, questões especulativas de

prol de um pragmatismo

aristotélico típico da tradição portuguesa, que se manterá evidente na

prática dos engenheiros militares em todo o período contemplado por

nossa pesquisa.

e o

"côvado deuysado em cera" ou a vara, a métrica exigida na reforma de

prestava não apenas às obras públicas de Arquitetura e construção,
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•ãi

raiz neoplatônica foram postas de lado em

capítulo a uma 

tratado de aritmética destinava-se mais à prática,

profissão, o que vem a reforçar o quanto o primeiro

Lisboa implicava em cálculos mais agéis. O cálculo aritmético se

Contava certamente com a presença de um ‘'estró/ogo', profissional capaz de manipular eximiamente a 
agulha e orientar a medição.

sendo imprenscindível também na contabilidade comercial e no

Carita chega a ventilar a

oposição ao Renascimento italiano, relacionado a

e princípios do XVI. 

hipótese da existência de uma aula,

rudimentares, com auxílio de um cordel encerado, uma bússola121

Embora os procedimentos de alinhamento e

náuticas e pelo primado da experiência, aristotélico por natureza, em 

um grupo de

medição sejam

a experiência empírica. Para Carita, trata-se de uma 

característica do Renascimento português, marcado pelas ciências

cálculo astronómico no âmbito das ciências náuticas. Seu emprego 

entre os altos funcionários da Casa Real - cosmógrafos, astrólogos, 

matemáticos, mestres e provedores das obras reais - difundira-se, 

como já mencionamos, em finais do século XV



t

variadas

Cosmografia, Astrologia

Matemática.

análise do "Regimento de obras

Helder Carita supõe datar de cerca 1509:

. f

funcionários encarregados da gestão política

Estado, profundamente marcada pela aritmética. A suposta aula 

deveria envolver

e Arquitetura - cuja base comum era a

Tal hipótese ancora-se também na

2.4.2. "Regimentos", "debuxos", "pimturas","amostras" e 
"monteas"

e administrativa do

2 Era o monarca um amante das maquetes de madeira: "... era [D. Manuel] tamanho mestre em edificar, 
que se não contenta va fazer obras senão sendo primeiro talhadas e cortadas, ou seja, a partir de maquetes

>

123 Cf. CARITA, H. Op. Cit., p. 225-227. Doc. No. 17. Este documento foi publicado por Silva Rego. As 
Gavetas da Torre do Tombo, vol. V, p. 79-81.

provavelmente não oficial, promovida pela Casa Real, e relacionada à 

Câmara Real, A/mazéns e Casa da índia, destinada a instruir os altos

mais para os

ciências

ser a mostra uma maquete122, tal como demonstrado no 

documento de 1483 sobre

raiz medieval, do que para o conceito de "Hneamenta"de Alberti.

Supomos

Como dissemos, no período manuelino, estamos 

"exemplaribus pictis" de Vitrúvio somado aos extensos Regimentos de

para o castelo e casa na cidade de Ceuta"123, cópia anónima que

a cunhagem de moedas; a pimtura e o

debuxo, uma representação gráfica, tal como demonstrado no 
• •

documento de 1482, referente ao levantamento à escala da Rua Nova.

Geometria, Aritmética,

Era o monarca um amante das maquetes de madeira:

de madeira seccionadas" R., 1995: II, 305).
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"ITEM. Esta fortaleza avera huu atalho do muro da parte do Estreito 
no luguar homde vay EMLEGIDO na MOSTRA o qual SERA DE DEZ 
PALMOS DE GROSO E D'ALTO AVERA SUA ALTURA no amdar 
dos outros muros velhos que comfinão com eles com seu peitoril de 
cinquo palmos de grosso e d'alto sete com seu chãofro da parte de 
fora de quatro palmos de decemte. E neste iamço avera duas 
bombardeiras repartidas em seus terços dezasseis palmos de boqua 
da parte de fora e de dentro quatro e em cima do peitoril fiquaram 
dous palmos em quadrado que nam seram chamfro. Ho assemto da 
dita bombardeira sera em altura de tres palmos do amdar do muro 
pera cima.
ITEM Nesta fortaleza avera dous cubelos nos cunhais homde vam 
ENLEGIADOS na dita MOSTRA. E estes cubelos averam coremta 
palmos de vão e quinze palmos de grosso e em ca d huu deles avera 
duas abobadas a saber hua no andar do chão e a outra no amdar do 
muro e em cada hua destas abobadas duas bombardeiras que tirem 
ao loguo dos panos dos muros d'ambas partes e seram emíegidos e 
fumdados que venham os alicerses deles no amdar delesno amdar 
do cham da cava a qual se há de fundar em ma is altura do que 
aguora esta do que adiante tara decraraçam. E no ANDAR DA DITA 
CA VA se faram outras duas bombardeiras no direito das outras de 
cima e o asemto delias tera quatro palmos d'alto do cham da dita 
cavae seram do tamanho das de cima e da mesma ordenança e o 
chanfro da parte rasguara ate o chão e o da parte de cima sera o 
ma is chegado ao quadrado que pyder ser. Estes cubelos averam seis 
peitoris de sete palmos d'alto com toda a grossura do dito muro com 
seu chanfro da parte de fora de conquo palmos fiquamdo em cima 
tres palmos em quadrado sem chanfro. N'abobada de cima avera 
tres bomberdeiras posto que diga duas.
ITEM ho OUTRO LAMÇO DO MURO que vay do baluarte da parte 
do estreito per a parte do mar do levante sera repairado desta 
maneira a saber ho muro do barbacã se a levantara na altura do 
muro de dentro e emgrosar se há que venha de seis palmos de 
grosso e o vam d'antre o muro velho e este barbacã avera seu 
entulho de terra mui bem taipado e o peitoril e ameias do muro de 
dentro sera derribado por derradeiro sobre o dito entulho de terra e 
da parte de fora avera seu peitoril cm forme aos houtros a saber sete 
palmos e meyo de groso e sete d'alto e neste Iamço avera tres 
bombardeiras repartidas em seus terços e averam suas bocas da 
parte de fora de doze palmos e ters da parte de demtro com seus 
rasguardos polia hordenança das outras e nos vãos amtre os muros 
homde há d'aver os emtulhos da terra avera huns traveses de



Trata-se de urna reforma e se está diante do objeto descrito. Ao ler

este Regimento, itemizado, temos a sensação de estar caminhando em

observando cada detalhe da

proposta de reforma, com suas respectivas medidas. No entanto, por

109 *

mais que a linguagem escrita seja exaustiva, referindo-se passo a passo

a cada "lamço" do edifício, seria utópico pensar na sua compreensão 
•

sem o artifício da linguagem visual, capaz de dizer num só golpe
*

aquilo que nem mil palavras conseguiriam descrever. Nessa lacuna

torno do edifício, já construído, e

paredes ao vies pera não carreguarem os emtu/hos jumtamente na 
parede de fora. E seram de dous palmos e meo de groso.
ITEM. OUTRO LAMÇO QUE CORRE ACIMA DAS TERECENAS ATE 
EM TESTAR COM O BALUARTE NOVO QUESE HÁ DE FAZER DA 
PARTE DA VILLA a vera hum peitoril de cimquo palmos de groso 
esete d'a/to com seu chãofro da parte de fora da maneira do outro 
lamço fromteiro e a vera duas bombardeiras asemtadas em seus 
terços da mesma hordenança e grandura do dito lamço fromteiro. 
ITEM NO LAMÇO DO OUTRO MURO QUE VAY SOBRE A PRAÇA 
SE FARA HUU MURO DA PARTE DE FORA DE SEIS PALMOS DE 
GROSSO ASY COMO VAY TERÇADO [traçado] NO DEBUXO ho ' 
qual sera na mesma altura do muro velho e antre o novo e o velho 
a vera seu emtulho de terra eseus traveses de parede ao vies tudo 
polia ordenança do outro muro fromteiro convém a saber xijpalmos 
em boca da parte de fora... parte de demtro com seu chanfro no 
peitoril pollo teor do outro. Ho qual peitoril se fara o muro novo e o 
peitoril e meias do muro velho sera derribado sobre os emtu/hos de 
terra e o portal que esta no dito lamço sera çarrado.
/ TEM a carão do muro no vo do atalho quese há de fazer da parte de 
demtro se fara huu lamço de casas de cabo a cabo que cordem com 
as paredes dalguas casas que no dito lamço ouver e homde as nom 
huver se farão paredes novas que cordem com as velhas a sy as 
novas como as velhas a veram seus botarcos da parte de fora que 
tenhão grosura e sacada pera se estribar abobada que se ha de fazer 
sobre as ditas casas que venhão no amdar do muro e a largura delas 
sera de XX [notação em algarismo romano] ate vimte cimquo 
palmos segumdo forem as casas que estiverem feitas pouco mais ou 
menos..."



demonstrativo.

Neste documento, o aspecto mais técnico das amostras fica evidente,

parece estar dotada de uma escala gráfica eficiente, já que as medidas

"debuxo" ;

representação gráfica correspondente ao nosso atual projeto.

Quanto às "pintura?, supomos tratar-se de vistas em perspectiva,

representações de Duarte de Armas, às quais

estava frequentemente atrelada a expressão pintura e tirada do natural

Vossa Alteza verá pella//

Norte

caderno de esboços, hoje

110

pentura...", ou na inscrição, abaixo à direita, da imagem de Vinhas, 

também do Códice de Madri -

estão minuciosamente descritas, por extenso, no Regimento. Por sua

Fig.28

"Vynhas tirado Natural da banda do

tomando por base as

vez, a nova obra proposta viria "terçada" (traçada) num

altura dos muros das suas respectivas fachadas. No entanto, não

levantamento de Duarte de Armas, feito em 1509, redundou em um caderno de esboços, hoje 
cialmente conservado na Biblioteca Nacional de Madrid e uma versão definitiva, de luxo, feita em 

pergaminho, sediada na Torre do Tombo. Cf. MOREIRA, Rafael. A época manuelina. In: História das 
fortificações portuguesas no mundo, 1989, p. 91 -142.

(feito in loco), tal como se vê na inscrição da imagem de Salvaterra do 

Extremo, do códice de Madri124 -

representando simultaneamente a implantação do edifício no sítio e a

insere-se a mostra - que aí parece tratar-se de uma maquete - mais de 

uma vez mencionada no Regimento, com um caráter nitidamente

" - na qual também aparece a referência "polia pintura".

De qualquer forma, essa interpretação da pimtura estaria em 

contradição com aquela inferida a partir do documento de 1482, que 

se refere à uma pimtura técnica, já que em escala. Por outro lado, com



base em outro documento, datado de 1513, também gentilmente

oferecido por Pedro Cid, poderíamos supor tratar-se de sinónimos:

I

um oficial - e, como tal, também chamada de pintura ?

Para além das especulações sempre tão salutares mas nem sempre

debuxos manuelinos

pouco mais da natureza das técnicas de representação do período.

Armas, constitui-se no maisO "Livro das Fortalezas" de Duarte de
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i

vivo testemunho do tipo de debuxo vigente nos tempos de D. Manuel. 

Por outro lado, constitui-se também num verdadeiro testemunho da

"Veradores Nos ElRey vos inuiamos muito Saudar, (fí. 3v) vimos a 
carta que nos escreuestes, E as MOSTRAS que nos enuiastes, para a 
obra da fonte dagoa danda/uzos, que há de vir ao Rosio, E 
pareseonos bem esta que vos tornamos a enuiar, E porque nos 
folgaremos de falar com o OFFICIAL QUE A FES, para hauermos 
milhor Informaçam, e mais pratica, e asy do que poderá Custar, 
fazeyo logo Ca vir, E traga a MESMA PINTURA, E vos enformamos 
do que vos pareçer que a dita obra poderá Custar, e fazendo Saber, 
E nos falaremos Ca Com elle, £ entam daremos prouizam para a 
tayxa Sobre que nos Escreuestes. • '
E quanto ao lanço que he feito nas Botiquas dos asougues, paresenos 
pequeno, E que deueis de ver Se será milhor alugalos por lanços de 
quatro, e Sinco ou mais em cada huam por sy, e por menos tempo, E 
o que acerqua disso Vos pareçer, E ordenardes, nos fazei Saber, 
Escrita Dalmeyrim a des dias de Nouembro Damam Dias a fes, Era 
de mH quinhentos e treze = Rey"125.

se conhecer um

Nesse caso, seria a mostra uma maquete pintada - feita inclusive por

125 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa. Águas Livres, códice n. 4 ( correções de acordo 

com códice n. 5). Fl. 3, doc. 5. Ambos são cópias do século XVIII.

verdadeiras, cabe ressaltar que os poucos 

sobreviventes são aqueles legados por Duarte de Armas, sendo 

fundamental examiná-los com mais cuidado, para



Seus debuxos são extremamente relevantes do ponto de vista

estratégico, topográfico e tático,, indicando os itinerários entre cada

de

as

112

operacionalidade, poder de fogo e comunicações entre os cinquenta e 

seis castelos da região da fronteira, de Castro Marim a Caminha726.

fortaleza, registrando seus nomes e distâncias (em léguas), estado dos 

caminhos, disposições do terreno, cursos de água, pontes, fontes, 

poços de água, bombardeiras etc.

informações sobre a

126 Cf. MOREIRA, Rafael. A época manuelina. In: História das fortificações portuguesas no mundo, 1989 
p. 116-118.

topográficas. Tal levantamento visava a informar o Rei sobre a

arquitetura militar do período, marcada pela transição dos padrões 

medievais às primeiras transformações de orientação moderna, 

visando a adaptar-se às armas de fogo. Duarte de Armas fora escrivão 

de D. João II e sendo extremamente hábil no domínio da pena para o 

debuxo, foi incumbido por seu sucessor, D. Manuel I, a percorrer a 

fronteira com Castela, desenhando os principais castelos raianos, em Fig.29a 
Fig.29b 

perspectiva ("tirado naturall") - em geral vistos do Norte e do Sul - e 

em planta ("plantaformd'} - tal como mostra o exemplo de Eivas - com 

indicações

se encontravam núcleos urbanos e

Por outro lado, do ponto de vista arqueológico, a obra de Duarte de 

Armas constitui-se em importante documento para obtenção de

arquitetura militar. O autor não representa a Fíg.29a 

natureza de forma fidedigna, utilizando-se de códigos 

representação cartográfica para sinalizar especificidades das áreas nas 

ciais se encontravam implantados os

as respectivas medidas, apetrechos, distâncias e



pelourinhos, igrejas, ermidas, conventos, forcas, casas de audiência,

estado do sistema de defesa do território de Portugal em

113

relação a Castela. Trata-se de uma representação planimétrica que 

sobrepõe, no âmbito da torre de menagem os dados referentes aos 

leitura. Pedro Cid

conjunto de códigos sofisticados manipulados eximiamente 

pelo "debuxador"de D. Manuel127.

fortificações. Nesse aspecto, sinalizava estrategicamente as zonas de 

arvoredos, hortas, pomares, azenhas, moinhos e as diversas categorias 

de cidades, com seus respectivos elementos distintivos - com ou sem

parcialmente colados e

confessou-nos pessoalmente ser a

espessura dos muros e barreiras, dimensões dos compartimentos, a 

função e estado de diversos elementos da fortificação, o número de

torres de relógio, estaleiros navais, etc. Toscos à primeira vista, trata-se 

de um

resolvidos ao

127 Cf. Castelo Branco, M.S. Duarte de Armas. Livro das fortalezas, 1997, p. 1 -22.

Fig.29b 

informações indicando as distâncias entre torres e cubelos, alturas e

Por sua vez, as plantas das fortificações estão recheadas de

vãos, etc... cumprindo perfeitamente a tarefa que lhe fora incumbida 

de verificar o

castelo visitado. De qualquer forma, tais inconvenientes serão 

longo do século XVI através do recurso a papéis 

movíveis, como veremos a seguir. Embora não

vários pavimentos, confundindo por vezes a

solução extremamente racional, na 

medida em que só as torres de menagem apresentavam mais de um 

pavimento, o que não justificaria a concepção de mais um debuxo, em 

planta, focalizando os diversos andares da torre de menagem de cada



de um

1509. As plantaformas de Duarte de Armas

lança (instrumento

medições), recorrendo-se à inscrição, em notação

alturas e espessura dos muros, tal como vemos, por exemplo, na planta

do castelo de Eivas:

t'd'a!tura 96"esta torri daminage foi abobadada e te de altura 196 e

a grossura do muro toda 164".

Do ponto de vista das técnicas de levantamento topográfico e medição

do edifício, os debuxos de Duarte de Armas trazem informações

preciosas, demonstrando utilizar-se da lança, do cordel e da bússola.

14

Segundo Rafael Moreira, o uso da lança remonta documentalmente ao

período do reinado de D. João II; ela corresponderia à vara (que em

Portugal media 1,10 m), típico instrumento de medição utilizado na

voga em Portugal em

empregado nas

próprio debuxo, apenas para descrever as medidas dasárabe no

"esta torre tem de altura 116"; "esta torre Fig.29b

se trate de um projeto para uma nova fortaleza, mas 

levantamento de edifícios preexistentes, os debuxos de Duarte de

estão padronizadas numa mesma escala, a

Armas nos dão uma idéia da típica representação planimétrica em

Idade Média. Não por acaso, em praticamente todas as vistas das

cidades, aparecem representados Duarte de Armas e seu ajudante, Fig.sob 

ambos portando suas respectivas lanças, certamente não para defesa 

pessoal. Se focalizarmos outros debuxos, podemos reconhecer outros 

instrumentos, tal como o cordel com prumo. bússola certamente era Fig.30a 

empregada, na medida em que todos as vistas perspécticas apresentam 

nos seus títulos, a sua respectiva orientação, por exemplo, "Eivas 

tirado naturall da bamda do Sull..." e "Eivas tirado naturall da banda



cidade era representada a partir de dois ângulos diferentes.

constitui-se em exceção, ao permanecer acompanhado, no fólio 3, da Fig.31

respectiva representação gráfica, demonstrando

obra descrita; nos demais, embora mencionados, as mostras, pimturas

115
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referente às obras da Vila de Alcácer Seguer:

e debuxos desapareceram. Trata-se das instruções enviadas a Pero Vaz

do norte", etc. Como se vê no caso de Eivas, semelhante aos demais, a

o aspecto geral da

128 Cf. CARITA, H. Op. Cit., p. 220-222. Doc. No. 15. Este documento havia sido publicado por Silva 
Rego. As Gavetas da Torre do Tombo, vol. V, p. 213-216.

"Pero Vaaz
A MANEIRA QUE A VEES DE TE ER NO ACRESCENTAMENTO DA 
COYRAÇA E OBRAS DOS CU BELOS que ora MANDAMOS FAZER 
em a nossa villa d'Alcaçer Ceguer homde vos ora emviamos por 
VEDOR E RECEBEDOR delias he ho seguinte
ITEM vos HORDENAMOS QUE AQUELA COYRAÇA QUE ORA 
ESTAA FEITA SE REFORME E FAÇA MA IS COMPRIDA A TE CHECAR 
A A AUGUA NESTA MANEIRA A SABER
Que há dita coyraça se acrecemte asy como saee do muro da villa e 
vaa teer e çarrar com ho mar naquella grosura que hora he. E no 
cabo dela se façam dous cube/os redondos que subam sobre há 
altura do muro da dita coyraça quatro palmos os quaes seram vãaos 
e teera cada hum de vãao em largo quimze palmos e em grosura de 
parede biij palmos porque doutros tantos fazemos fundamento que 
sera a grossura do muro da coyraça que ora estaa feita e doutros 
tamtos farees esta que mamdamos de guissa que sigua huua obra a 
outra e vaa toda por uma VITOLLA
E se ho muro da dita couraça que ora he feita non por tamta grosura 
de quanto quer que for ha seguirees com a outra obra e asy os 
cubei los se criaram e sayram do mesmo muro da coyraça e grosura 
delia de maneira que toda a parede seja huua.
ITEM AO PEE DOS DITOS CUBELLOS MANDAMOS FAZER 
SENHOS TALHAMARES DE PEDRARIA DEREITOS CONTRA HO 
MAR D'AL TURA DE DEZ PALMOS POUCO MAIS OU MENOS 
SEGUNDO A VOS E A FERNAM GOMEZ PEDREIRO DE FARAM 
QUE COMVOSCO EMVIAMOS POR MESTRE DAS DITAS OBRAS

De todos os Regimentos conhecidos128, apenas o de 16/6/1502



As medidas estão escritas por extenso no Regimento e o mandante não

critério do mestre pedreiro, vedor e

não traziam em si todas

dizer bitola (padrão), já "compasso" quer dizer aqui ritmo. A imagem 

que segue demonstra aquilo que aparece descrito no Regimento mas

sem preocupar-se com a métrica proposta. Trata-se de um desenho 

ilustrativo do aspecto geral do conjunto, talvez característica da

BEM PARECER E NECESSÁRIO pera o guoipe e rompimento do mar 
e asy como for dereito acima a prumo quanto cunprir. Asy 
começara de cayr o schamfro e hira morer no peito do cubello a 
maneira d'a!ambor e seu espygam sempre poio meyo e dhi pera 
cima seram d'alvenaria e de dentro ate há altura dos d/tos 
tathamares (77. 1 v) seram os ditos cubellos mociços e cheos e a 
olivel do chãao delles se faram em cada hum tres bombardeiras e 
huua seteira de pedraria das faces de fora a saber huua bombardeira 
pera o mar per cima do ispigam do talhamar e as outras duas comtra 
a praya por seu COMPASSO e a seteira pera demtro dhuu cubello 
contra o outro.
/./

Item tamto embora fordes na dita vi Ha d'Alcácer com os ditos 
oficiaees fareees loguo meter maao NA DITA OBRA E LAVRAR 
NELLA NA FORMA E MANEIRA QUE VOS ATRAS HE 
DECLARADO. (...) Rei."

pimtura. O regimento descreve ainda o material a ser empregado na 

obra e clama para que um escrivão do almoxarifado da dita vila seja

expressas no Regimento, estes

as informações, dando margem a desvios e

recebedor o que lhe parecer necessário. A expressão "vitolla" quer

conhece o sítio e deixa a

responsável pela receita e despesa, anotada em livro próprio.

Essa metodologia de trabalho embora ainda marcada por certa dose de 

improvisação, já caminha na direção de um controle mais rigoroso das 

diversas etapas da obra, desde a sua concepção até à sua conclusão. 

Embora as diretrizes básicas estivessem



improvisações no canteiro. Isso fica claro na citação acima e no "Livro

das medidas que mestre Boytac e Bastião Luís, escrivão, foram fazer a

, que apresentaremos

dos procedimentos empregados

vistorias encabeçadas por técnicos especializados, como o célebre

mestre das obras reais Boytac, tinham por intuito verificar a forma

como se deu

ao pé da letra, sofrendo inúmeras alterações, sendo, como já dissemos,

I

<

-mar, os desvios poderiam ser frequentes:

a execução do Regimento, que nem sempre era seguido

a seguir. De extrema importância, esse "livro" nos fornece uma idéia

"um

eficiência e

mãos, confronta-o com a medição da obra já pronta. O documento 

demonstra a

na execução de uma obra. Tais

limitações desses longos Regimentos nas 

obras de além-mar e o papel das vistorias dessa natureza e dos 

chamados vedores e escrivãos, incumbidos da verificação, medição e

Arzila, Alcácer, Ceuta e Tânger o ano de 1514"129

anotação das obras realizadas e da prestação de contas das mesmas à 

Coroa. Afinal as obras eram executadas por empreitada, por cerca 

milhar de pedreiros biscainhos e algarvio? (MOREIRA, R. 1995: 47- 

51), cabendo aos altos funcionários da Coroa supervisionar a sua 

correta realização, bem como verificar se o material inventariado no 

Regimento e enviado, foi devidamente empregado. Em se tratando de 

além

inclusive por vezes incompleto, não cobrindo todas as questões e 

dando margem a decisões tomadas no local. Boytac, Regimento em

129 MOREIRA, Rafael. Arzila. Torre de Menagem, 1995, p. 47-51. Documento localizado na Tone do 

Tombo, "Núcleo Antigo", no. 769. Fólios 60-71.
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"Obras da Villa dArziHa, as quaes começamos a 
de julho de 1514"
"Medimos o alambor [escarpa de muro, talude] que esta ante a torre 
do alcaide-moor e a outra torrinha que esta detrás do 
apousemtamento da condesa o quall tem de comprido homze 
braças e d'alto dezasete e de groso pelo pee de 12 palmos metidos 
em quadrado ficam em 5 palmos e meo de groso QUE TUDO HE 
SEGUNDO FORMA DO REGIMENTO que fazem de braças comuas 
41 braças quatorze palmos de que se abate pelo que acupa hum 
torrão de parede velha quatro braças 80 palmos e asy ficam he 

d'alto.
A ALTURA SAM DEZOITO PALMOS QUE HE HUM MEO PALMO 
MAIS DO QUE ESTA NO REGIMENTO e isto pelos dous palmos 
que mais tinha de comprido que se nam contam.
ITEM, lhe deu mestre Boitaca pelo que alamborou em hum camto 
desta torrinha atras com mais hua ponta d'obra que fez em hua furna 
cinquo braças e quatro palmos por este lanbor NAM LEVAR TANTA 
OBRA COMO NO REGIMENTO FAZ MENÇAM.
ITEM, o lamço do tambor que vay desta torrinha ate a porta da 
ribeira de longo das casas da condesa TEM DE COMPRIDO 
QUA TORZE BRAÇAS E MEA NO REGIMENTO E NAM TEM SENAM 
DOZE E MEA E DAL TO 26 E DE GROSO SEGUNDO FORMA DO 
REGIMENTO fica metemdo em quadrado de 14 palmos que faz de 
braças comuas e asy fica na metade destes 14 quesam 7 que fazem 
de braças.
Crece pela mays altura que tem.
ITEM, ao pee das casas da condesa homde bate o maar se fez hum 
lambor forrado de camtaria segundo forma do regimento o quall he 
de comprido 7 braças e 1 quarto e d'alto quimze palmos com seu 
alicece e he de groso com a grosura da pedraria 7 palmos damdo a 
pedraria 2 palmos de groso ainda QUE HO REGIMENTO NAM DIZ 
DE QUE GROSURA HAA DE SER FAZ DE BRAÇAS COMUAS.
CRECE PELA GROSURA QUE MAIS TEM DO QUE ESTA NO 
REGIMENTO.
ITEM, tem este mesmo LAMÇO d'emxilhares dozemtos setenta e 
hum arezam de 25 por braça SEGUNDO VEM NO REGIMENTO.
ITEM, tem d'alvenaria hua furna que fez o maar que pasava demtro 
no castelo a qual o conde [Conde de Borba, D. Vasco Coutinho 
(1505-1514)] MANDOU CORREGER e fez-se peramte o VEDOR 
com asemto do ESPRIVAM DAS OBRAS de comprido 42 palmos e 
d'alto seys palmos e de largo 25 que fazem de braças.
Item, o chapamento que se fez derredor da torre da menajem DA 
QUAL NAM AVIA REGIMENTO somente se fez por mandado do 
comde por duas faces tem de comprido em roda honze braças e 
d alto hum por outro 29 palmos e de groso huum por outro quatro



existência do cargo de mestres das obras da

provavelmente criado neste período e ocupado

1570

1531, Diogo de Torralva, 1548, Manuel Pires, 1566, Afonso Alvares, 

ele//

por Diogo de Arruda, depois sucedido por Francisco de Arruda, em

Comarca do Alentejo,

palmos e hum quarto porque he pelo pee 8 palmos e meo e fica em 
quadrado os ditos quatro palmos e quarto...

Alvará de 1521 atesta a

e Balthazar Alvares, 1580, cujas atribuições consistiam:

M.,e Boytac"

Na linha do que mestre Boytac fora incumbido de fazer em 1514, o

ITEM, se com taram os emxilhares de toda a couraça e se acharam 
em todos miII cento e trinta e cinquo pedras, a saber, 250 no pano 
da couraça da banda de Perna d'Aranha
E 220 da outra ilharga
E 465 no tambor do cubo da dita couraça
E 200 em quatro fiadas que leva o dito cubo acima d'homde 
arremata o lambor pelo combate d'agoa.
E NO REGIMENTO NAM VEM MAIS DE575 PEDRAS QUE PARECE 
SER ERRO DE CONTA semdo caso que mestre Boitaca dizque esta 
camtaria he hum pouquo meuda que a mays delia he de dous 
palmos pero esta bem lavrada e bem asemtada.
E lembre os 15 obreiros que alinparam a furna par das casas da 
condesa.
SOMA: MOMTA EM TODAS AS BRAÇAS ATRAS ESPRITAS 1271 
BRAÇAS E 80 PALMOS.
E EM TODA A DITA OBRA VÃO 2306 PEDRAS.
Sam mais braças das que vem no regimento 424 braças 15 palmos
E mais pedras queas do regimento 1217.
Lembre as 500 cargas de pedra que se gastaram no almazem de 
Arzilla e em outras cousas
E 24 moyos de caall.
Deve 76 braças em Arzila da casa do Almazem.

sera obrigado de se ruir, prouer e ver as obras que se na dita comarca 

fizerem cada vez que o mamdarmos e asy de emleger [= eleição, 

escolha], DEBUXAR e ORDENAR [= estabelecer uma ordem] 

quaesquer cousas que mamdarmos FAZER DE NOUO e asy recebelas



cada ano

obras a outra ametade, segundo custume..."(VITERBO, F., 1988: I, 50-

51). Ou seja, em fins do reinado de D. Manuel I já se observa a

constituição de um corpo de profissionais encarregados da concepção

Comarcas do Reino.

Por outro lado, também

<20

e supervisão das obras, provavelmente relacionados a cada uma das

Ao Romano' era o nome dado à Arquitetura do Renascimento italiano em Portugal. O gosto "ao 
opunha-se ao gosto "ao moderno", também chamado "modo alemão"ou "germanitas", que na 

verdade correspondia à Arquitetura tardo gótica então vigente. Cf. MOREIRA, Rafael. A arquitectura do 
renascimento no sul de Portugal. A encomenda régia entre o Moderno e o Romano. Tese de 
Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

iniversidade Nova de Lisboa, 1991.

que requereriam progressivamente mais e 

mais debuxos e mostras na orientação da sua aplicação, visto serem 

dotados de métrica toda própria. É o caso do contrato de 1514 entre o
• •

Bispo D. Fernando Coutinho e o pedreiro João Lopes para a conclusão 

da fachada da Sé de Lamego, no qual se estabelece: "... que o dicto 

Joham Lopez acabe os portaaes na maneira e modo que eram

no âmbito da Arquitetura Religiosa, alguns 

outros documentos manuscritos apontam para 

ornamentos "ao Romano"130

o emprego de

mesmo depois de feitas e EXAMINALAS E VELAS se uam na perfe/çam 

que deuem vir sem por elo aver mais prémio que os ditos doze mill rs.

". No mesmo ano, Diogo de Arruda é nomeado medidor 

das obras do reino, cargo que em geral acompanhava o de mestre das 

obras da Comarca do Alentejo e como tal: "... seja obrigado de hyr as 

ditas obras omde quer que forem e o nos mamdarmos que VA MIDIR 

sem averpor isso mais prémio que os ditos tres reaes por braça, de que 

lhe mandaremos pagar ametade e os empreiteiros que fizerem as ditas



do quall Sua Senhorja lhe dara A MOSTRA

■

1530.

emergiram no âmbito da Pintura. Rafael Moreira nos chama a atenção

para as telas de Frei Carlos

121

um desenho destinado a compor uma espacialidade baseada na teoria 

das ordens mas de uma simples mostra ou debuxo destinado a orientar

Senhorja asynado per mym tabe/iam [...] e na nave do meo fara hum 

espelho grande na maneira e tamanho do de Sam Francisco d'Evora

Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra - grande arco do triunfo 

aplicado à antiga igreja românica - concebida por João de Ruão, c.

o emprego de uma ornamentação "ao romand', tal como se vê na F'8-32a

importantes dados sobre os processos de arrematação que, ao que 

tudo indica, eram acompanhados de amostras. Trata-se do Auto de 

licitação da obra de madeiramento das naves laterais da igreja do

Fig.32b 

como se vê na "Aparição de Cristo à Virgem", de 1529, pertencente ao

Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, de autoria do primeiro.

O documento "Auto da obra de Sam Dominguos da Cidade de

Coimbra", localizado na Torre do Tombo e datado de 1521, oferece

e Jorge Afonso, nas quais estão 

representados ambientes arquitetônicos de caráter renascentista, tal

Não se tratava de

Os primeiros sintomas de uma nova espacialidade

131 Cf. Moreira, R. A Arquitectura do Renascimento no sui de Portugal. Apêndice, p. 37.

comecados com seus emtabollamentos os quaes emta vollamentos sam 

d'OBRA ROMANA com seus emcorroamentos segundo estam 

DEBUXADOS EM HUM PADROM QUE FOY AMOSTRADO a Sua

"à italiana"



LLANÇOS das

baixas desta obra ao dito Pero Anes, mestre dos paaços..." (VITERBO,

esquemáticos, que orientavam a prática dos mestres das obras, vão

"mestre

progressivamente cedendo lugar ao

alteza todo ver E logo hy foram AMOSTRADOS os

que já estaa feita como das que estam por fazer, a qual AMOSTRA o 

dito juiz mandou que se metese no auto quando agora fose pera sua

portugueses e no progressivo embate entre o tradicional 

pedreiro"de raiz medieval e o novo "Arquitecto à Vitrúvio".

Convento de São Domingos, cuja arrematação foi feita a partir da 

amostra apresentada por Pedro Anes, mestre das obras do Paço, que 

deu depois o parecer sobre os lances: "... Pero Annes, mestre dos 

paços delRey nosso senhor, por o quall lhe foy dada ao dito juiz 

AMOSTRA da obra do dito mosteiro de sam Dominguos asy da nave

disegno e modelos mais precisos, 

recurso imprescindível para viabilizar a composição de um tipo de 

espacialidade cuja lógica implicava num sólido conhecimento teórico

e numa concepção prévia. A grande viragem de mentalidade, marcada 

pela adesão incondicional das encomendas régias ao gosto ao romano, 

se opera na década de 30 do Reinado subsequente, implicando numa 

mudança definitiva na metodologia de trabalho nos canteiros

F., 1988: I, 34-36). Esses debuxos e amostras , provavelmente



debuxo remanescente desse período.

Trata-se de

português a serviço do Rei Henrique VIII, depois a serviço de Carlos V,

147), responsável pela descoberta, trata-se provavelmente de Diogo

inscrições estão em francês e misturam-se

Fig.33b

Portugal. Nesse debuxo as

conhecemos apenas um

Fig.33a

se conserva no Museu Britânico, datável de 1541, de um fortificador

um desenho para o Castelo de Guines (Pas-de-Calais) que

na atual Alemanha. Segundo Rafael Moreira (MOREIRA, R., 1989:

Teles, reconvocado por D. João III, em 1547, para trabalhar em

1540) e

a documentação manuscrita que nos fornece

Reinado de D. João III, visto que

2.5. NOS TEMPOS DE D. JOÃO III (1521-1557)

Mais uma vez é

elementos para analisar o

com palavras portuguesas. O traçado, tanto da cidade como do 

Castelo, é bastante significativo, na medida em que mescla planta e 

montea numa mesma representação. Trata-se de uma tipologia de 

desenho em voga nas Cortes italianas do período.

Numa política sistemática de investimento nos profissionais locais, ao 

invés de substituí-los por estrangeiros - medida tomada em situações 

esporádicas, D. João III intensificou os contatos com as Cortes 

italianas. Duarte Coelho (antes de 1529), Francisco de Holanda (1538- 

Gonçalo Baião (1540-1547) são alguns dos profissionais 

portugueses enviados à Italia sob patrocínio régio, e por sua vez, 

Garcia de Bolonha (1526), Gabriel Tadino di Martinengo (1528), 

Benedetto da Ravenna (1541) e António Ferramolino (1549) são alguns



dos mestres fortificadores italianos que atuaram

Conquistas nesse período.

principais edifícios de Roma. Para engrandecê-la, em 1547 o Rei

encomendou a Gonçalo Bayâo um "modello" do Coliseu. Este hábil
I

artista portuense, tendo realizado viagem de instrução no estrangeiro,

reprodução do Coliseu em "modello". Na carta datada de setembro de

1547, abaixo transcrita, Bayão menciona que estava executando um

Quanto as cousas que eu dise a V.A que vyra em Ita/ia e em outras

•I»

que sentisse a necessidade de pôr ao alcance dos mestres (e dele 

próprio, pois não dominava o latim) os livros básicos sobre a matéria" 

(MOREIRA, R., 1995: II, 350). Como seu pai, era também um amante

minucioso modelo de 30 palmos de roda (1 palmo = 22 cm x 30 = 6,6

V.A em Almeyrim e me

em Portugal ou nas

Como todo Cortegiano, documentos atestam que o Rei

se pelo desenho: "O próprio rei passou a desenhar e a seguir de perto 

o andamento das obras. (...) O rei tornara-se arquitecto; e não admira

das maquetes, possuindo inclusive uma coleção de réplicas dos

permanecera na Itália, e ao regressar narrou suas impressões e

.32
Também o Infante D. Luís, irmão de D. João III, era um amante da Arquitetura, sobretudo militar, e no 

seu círculo constituiu-se um centro de estudos teóricos de náutica e cosmografia organizado entre 1536 e 
1541 na sua casa, em tomo do matemático e cosmógrafo-mor Pedro Nunes. O resultado dessas 
atividades foram os tratados elaborados por Pedro Nunes - Tratado de Esfera, 1537, De Crepusculis, 1542 
e Livro de Álgebra em Aritmética e Geometria, 1535 - bem como a tradução portuguesa do tratado de 
Vitrúvio por ele realizada entre 1537 e 1541 (MOREIRA, R., 1982).

apresentou seus "apontamentos" ao Rei que lhe encomendou a

m de perímetro = c. 2,1 Om de diâmetro) com o auxílio de oficiais: ".

partes, nomeandolhe alguas que eu entendy podellas fazer em sua 

perfeiçã delias, dey huu APONTAMENTO a

i132 interessáva-



dise que folgaria de as ver; que lhe fezese o Coluseu de Roma em huu

faço

2.5.1. A multiplicação dos debuxos e mostras nos 

canteiros

qual eu em grandura de TRINTA 

PALMOS DE RODA e tenho muita parte delle feito e vay em sua 

perfeiçã e asy as outras cousas que jaa forã todas acabadas se a obra 

do Cu/useu nã fora em sy tamanha feita de cousas muy pequenas que 

sã necessárias pera se bem ver e entender; traguo OFICIAES ate tudo 

acabar" F., I: 94-95).

MO DEL LO PEQUENO, o

Os documentos desse período atestam a multiplicação dos debuxos 

na orientação das obras, destinados a representar aspectos gerais e os 

mais minuciosos detalhes. Exemplo disso é o o contrato da empreitada 

da obra do Claustro da Hospedaria do Convento de Cristo, em Tomar, Fig.34a 

datado de 1533, estabelecido entre o Rei e João de Castilho, mestre 

das suas obras, revelando que um conjunto de debuxos orientava seu 

processo de construção: "...sobre o ffazimento das obras que ora S. 

manda ffazer no con vento de Tomar, as quaes elle ff ara pelo theor e 

ordenança dos EMLEGIMENTOS e DEBUXOS que pera isso sam feitos 

o asmados pelo dito amo, e asy pelos APONTAMENTOS deste 

contrato em que ao diante ffaz declaração de como am de ser as ditas 

obras ffeitas alem do que vay ordenado nos ditos EMLEGIMENTOS e



DEBUXO DEmedidas:dasentendimento um

ENLEGIMENTO POR PITIPEE do refeitorio em que venham as portas e

janelas

Esses dados nos levam a supor que no reinado de D. João III a prática

de utilização do "disegno à Alberti", na concepção e orientação das

encomendas régias passaram a pautar-se no gosto ao Romano, sendo

essencial para o estudo das medidas, simetria e eurritmia. O fato de

126

o emprego da escala gráfica moderna, o

"... farse-á

para o

e frestas tudo muito certo e assinado POR MEDIDA NO

sintaxe clássica mais erudita, os encaminhasse para a precisão, em 

busca das proporções harmónicas. Data desse período um contato 

mais intenso com a Itália que justificaria uma familiaridade cada vez

133 Cf. Moreira, R. A Arquitectura do Renascimento no sul de Portugal. Apêndice, p. 62-69.
Termo de origem francesa, quer dizer pequeno pé, também chamado nessa época de "escala". Cf. 

ROJAS, Cristóbal de. Tres Tratados sobre Fortifícación y MHicia. Madrid, Biblioteca do CEHOPU, CEDEX, 
1985. P.96-97.

inscrições em notação árabe, assim como a familiaridade com a

obras, parece consolidada, sobretudo num momento em que as

entre 1541 e 1542.

Por outro lado, a Carta de D. João III a Frei António de Lisboa sobre a 

conclusão das obras do Convento de Tomar, datada de 1547 atesta já 

chamado "petipé"134

DEBUXO...".135

DEBUXOS...". 133A obra foi efetivamente realizada por Joao de Castilho

desconhecermos a existência de desenhos arquitetônicos do período 

nos impede de assegurar o grau de rigor e precisão empregados na sua 

feitura. No entanto, é possível formular a hipótese que a presença do 

"petipé" e portanto das medidas no próprio debuxo, eliminando as



*

métrica,

envolvendo

janeiro de 1542

exemplares),

• •
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espacialidade, marcada por 

evidente jogo de proporção, simetria e eurritmia, constituindo-se num 

importante exemplar da Arquitetura do Renascimento em Portugal.

a

Fig.34e

2.5.2. O surto editorial dos anos 30-50 e o Arquiteto "à 
Vitrúvio"

"Medidas de! Romano136"

A tudo isso, soma-se o intenso surto editorial dos anos 30 e 50,

maior com procedimentos mais científicos nos canteiros de obra 

portugueses. As obras construídas no reinado de D. João III atestam 

todas essas mudanças e dentre elas merece destaque a Ermida de 

Nossa Senhora da Conceição, em Tomar, construída por João de F«g.34b 

Castilho, em 1547, dotada não apenas do vocabulário clássico mas da

U6 Moreira, R. a Arquitectura do Renascimento no sul de Portugal. Apêndice, p. 103 e 105.
Romand' era Vitrúvio. Trata-se de uma das primeiras tentativas de confrontar o tratado de Vitrúvio 

S rumas de Roma. A sistematização efetiva de uma "teoria das ordens”sb ocorreu com Sériio.

sua correspondente

a tradução do

André de Resende, 1543) e o

Almeida (1552), provável tradução da edição latina do tratado de 

fortificação - "De Urbicus et Arcibus Condendis" - de Dúrer. Não por

a tradução para a língua portuguesa ou divulgação das 

traduções castelhanas de textos clássicos - o já mencionado tratado de 

Vitrúvio (por Pedro Nunes, 1537-1541), o "De Re Aedificatoria" de 

Alberti (pelo humanista André de Resende, 1551), três tiragens do

de Diego de Sagredo (junho de 1541, 

e junho de 1542; perfazendo um total de 3000 

"De Aquaeductibus" de Frontino (por 

"De Condendis Arcibus" de Isidoro de



canteiros portugueses. Esse surto editorial é suficiente para mostrar que

profissionais locais,

visando a facilitar-lhes o acesso à literatura erudita (visto serem poucos B

os letrados no latim ou no italiano), com o intuito de convertê-los de

verdadeiros arquitetos (MOREIRA, R.,

1995: II, 350).
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s

O neologismo arquiteto, de origem vitruviana, já usado em 1538-39, 

só aparece em 1563 aplicado

simples mestres pedreiros em

houve uma política régia de investimento nos

como propunha Alberti em seu tratado, também traduzido para o 

português, implicando numa mudança na metodologia de trabalho nos

régias ao gosto "ao romano" ou

acaso, tal surto editorial opera-se no momento da grande viragem de 

mentalidade, marcada pela adesão incondicional das encomendas 

"chão" (i.e. desornamentado), tal

a um praticante amador - Frei Julião 

Romero - que viajou a Roma em 1552-1553, estendendo-se à maioria 

dos profissionais apenas no período felipino (MOREIRA, R., 1995: II, 

350). Frei Julião Romero foi o responsável pela conclusão das obras do
. . _ F'g-35

Convento dominicano de São Gonçalo, em Amarante, cujo projeto é 

atribuído a João Lopes - o-vellho, em 1542.



2.5.3. O intercâmbio com as Cortes Italianas

esboçar aspectos-chave

desse intercâmbio.

III, este intercâmbio de indivíduos com a Itália fora responsável pela

tradicional sistema medieval de defesa em territórios do além-mar.

Embora Francisco de Holanda não tivesse participado diretamente na

semelhança das que se faziam na Itália. Sabemos que entre 16 de
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nas decisões tomadas pelo Infante D. Luís:

Atestando o sucesso do programa modernizador iniciado por D. João

consolidação dos novos métodos de fortificar, sendo a construção de

permitem mapear sua trajetória na Itália e

Mazagão, em 1541, o marco inaugural do abandono definitivo.do

Tratamos desse assunto na comunicação apresentada no II Seminário de História da Cidade e do 

Urbanismo, realizado em Salvador em 1993: BUENO, Beatriz P. S. Francisco de Hollanda. importante 
agente da coroa portuguesa na Itália no século XVI. In: PADILHA, Nino (org.). Cidade e U nismo. 

história, teorias e práticas. Salvador: FAUFBA, 1998.

138ALVES, José da Felicidade. Introdução ao estudo de Francisco de Holanda. Lisboa, Livros Horizo e, 

1986, p.227.

consigo o regimento das obras, o que coincide perfeitamente com o 

regresso de Francisco de Holanda da Itália, em fins de 1540138

Em seu tratado Da Ciência do Desenho, redigido anos mais tarde 

(1571), Holanda menciona a possível influência dos seus desenhos F|g-37a

Os desenhos e

na opção por uma obra à

concepção da traça de Mazagão, indiretamente, seus desenhos

julho e 17 de agosto de 1541, chegaram a Mazagão João de Castilho e 

João Ribeiro, encarregados da construção da fortaleza, levando

tratados legados por Francisco de Holanda137nos

desempenharam um peso decisivo



necessitar fortificar a praça de Mazagão - no sul do Marrocos - de

maneira a poder conter as investidas dos mouros, D. João III lançou

I
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mão de um projeto baseado claramente nos princípios "modernos" de 

fortificação, "à itaUansi'.

Tanto a iconografia dos séculos XVII e XVIII, como os relatos datados 

de 1562, 1571, 1612, 1617, 1615-1619, 1624-1627, 1665 (FARINHA,

A questão da autoria é irrelevante. Interessa perceber, que ao

A.,1970: 40-41), confirmam que o projeto original previa, além dos 

elementos típicos de uma fortificação " à italianá'- baluartes angulares, 

fosso, muralhas grossas e baixas, artilharia pesada - a construção de 

um núcleo urbano no interior das muralhas, sobre o antigo núcleo 

magrebino, com traçado tendencialmente regular. No projeto estavam 

também discriminados locais específicos para sediar os principais

*... Sirva-se do Desenho no edificar das fortalezas, assim em Lisboa 
como lhe tenho lembrado, como por todo o mais reino, cidades e 
vilas, que não têm nenhum forte ao modo moderno que se hoje 
costuma na cristandade, na forma e proporção dos bastiões dignos 
do seu nome, baluartes, torreões, medos, muros, cintinelas, ou 
atalaias, casamatas, revelins, escarpes, entulhos e fossados, com 
tudo o que mais pertence às seguras fortalezas de tijolo e não de 
pedra.
/.J
ASSIM COMO SE SERVIU DE MIM EL REI E O INFANTE NA 
FORTALEZA DE MAZAGÃO, QUE É FEITA POR MEU DESENHO E 
MODELO, SENDO A PRIMEIRA FORÇA BEM FORTALECIDA QUE 
SE FEZ EM ÁFRICA, VINDO DE ITÁLIA E DE FRANÇA: DE 
DESENHAR POR MINHAS MÃOS E MEDIR AS PRINCIPAIS 
FORTALEZAS DO MUNDO (mas a de Mazagão não se fez de tijolo, 
como a Et Rei e ao Infante avisei; eles saberiam o porquê) ..." 
(HOLANDA, F. Da Ciência do Desenho - 1571, 1985: 32)



Em 1571,

capital do Reino. Este trabalho dedicado ao neto de D. João III, D.

havianatureza
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ta I

não

não

n’Conforme comentários de José da Felicidade Alves In: HOLANDA, Francisco de. Da fábrica que falece 

à cidade de Lisboa., 1984, pág.101.

o tratado Da fábrica que falece ha cidade de Lysboa (1571) 

também evidencia as preocupações de Francisco de Holanda com a

aqueduto e 

necessidades da cidade que então crescia. Para tanto, sugeriu a 

retomada do antigo sistema de captação desenvolvido pelos romanos,

só se

na arte da guerra, como 

assimilaram as novas idéias e imediatamente as colocaram em prática. 

São exemplo disso, não somente Mazagão na África, mas também 

Baçaim na índia e Salvador da Bahia no Brasil.

estavam absolutamente interligados. Os portugueses

Itália para aprimorar-se

Sebastião, constitui-se num verdadeiro plano de conjunto norteador 

das obras a serem realizadas na cidade de Lisboa, o que levou Jorge 

Segurado a atribuir-lhe o epíteto de "primeiro urbanista português'™.

O seu mérito enquanto arquiteto e urbanista é incontestável e de

dirigiram a

edifícios públicos e religiosos, bem como para construir uma cisterna 

que garantisse o abastecimento de água.

Sabe-se que neste período, assim como nos séculos subsequentes, 

fortificação e planejamento de novas cidades, segundo modelos ideais,

invulgar em Portugal no período. Ninguém 

estabelecido um plano de trabalho conjunto, visando ao mesmo tempo 

embelezar a cidade e torná-la mais cômoda e protegida.

Preocupou-se com a comodidade pública ao mencionar a necessidade 

de um aaueduto e novas fontes e chafarizes, capazes de suprir as



Fig.37b

monumental. As referências para seus novos projetos eram as obras

que ele visitara na Itália, documentando-as nos seus debuxos.

2.5.4. Mutações na metodologia das obras do além-mar

.32

Aos profissionais que realizaram viagens à Itália, D. João III atribuía 

incumbências de vistoriar suas obras

Fig.38a

Fig.38b

Infelizmente, estas propostas não tiveram repercussão na Corte de D. 

Sebastião. Colocadas de lado, somente nos séculos subsequentes, com 

modificações, é claro, foram sendo postas em prática.

no além-mar e apresentar

relatórios sobre as mesmas, bem como apontar as obras nelas 

necessárias e respectivo orçamento. Por exemplo, a carta de D. João III 

ao capitão de Arzila sobre a ida de Duarte Coelho e João de Castilho 

aos lugares da África, datada de 18 de março de 1529 atesta essa 

afirmação : "... E por que Duarte Coelho hee pesoa que AMDOU 

MUYTO TEMPO EM ITALIA e em outras partes, omde vio fortalezas e 

comcertos delias e assy muros dallguas cidades e vi!las [...] e tem

Sugeriu também 

novos edifícios civis e religiosos, visando, 

carências, embelezar a cidade, conferindo-lhe uma feição mais

cuja obra estava em ruínas, já que inacabada. Deve-se ressaltar que 

neste período, Lisboa era apenas abastecida por poços e cisternas, não 

dispondo de um sistema de captação e transporte de água potável.

Além disso, propôs a completa melhoria do sistema de defesa da 

cidade, a partir dos novos modelos que registrara na Itália e na França.

a retomada de alguns projetos para construção de 

além de suprir certas



I

215-216)

Reino e Conquistas.

r, e
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metodologia de trabalho compatível

todas as cousas sobre ditas e me trazer recado do modo em que cada 

hua de/as estaa, e da maneira em que lhe parece que milhor tudo se 

poderá fazer e segurar e com que despesa". (VITERBO, F. , 1988: I,

nos canteiros das Províncias do

fortificar cidades e

experiencia e conhecimento destas cousas e da maneira em que se 

podem milhor segurar e fazeer, ouue por muyto meu seruiço de o 

em via r a esa vi Ha e aos outros meus luguares desas partees e Joam de 

Castilho, mestre de minhas obras, pera veer os muros e as fortalezas e

solo português, como para a introdução de uma

metodologia de trabalho no

através da convivência de profissionais locais com engenheiros 

militares estrangeiros, seja através do envio de portugueses à Itália, não

apenas contribuiu para o amadurecimento definitivo do novo sistema 

de defesa em

Esse intercâmbio com o principal centro divulgador dos modelos, seja

mutação naExemplo dessse intercâmbio de profissionais e 

âmbito da Arquitetura Militar é o 

relacionamento de Miguel de Arruda e Benedetto da Ravena, tão bem 

descrito pelo Governador de Ceuta D. Affonso de Noronha, em 1541, 

em carta dirigida ao Rei: "Senhor. — BENEDITO DEREVENA he Miguel 

Daruda cheguarã aquy bespora daçemção [...]; eu lhes mostrey loguo 

ao outro dia toda a cidade e has partes nela mais fracas pera sobriso 

praticarem o que V.A mamdava,[...] e certifico a V.A que me pareceo 

BENEDITO DE REVENA orne muy symgular e sabedor deste modo de 

asy de todo outro modo demgenho de guerra, e



F., 1988: I, 67-68)

1 QA

ouvilo falar niso he hua musyca e he tam cyoso do que niso sabe que 

trazia comsyguo hum mestre pera as medidas pera se ecobrir a Miguel 

Daruda, o qual se deu co ele e o lijumja va de maneira que compryo 

be niso o que V.A lhe mandava, pelo qual ho BENEDITO he tam 

grande seu amiguo que desejava de lhe mostrar imda mais do que 

sabia, o que foy muito seruiço de V.A, por que fica já Migue! Daruda,

segundo o mesmo BENEDITO diz, hum grande ome do seu mister 

pera a conquista que co ajuda de V.A hade fazer no Reino de Fez e de 

Marrocos. Ho modo de fortificar a cidade pera que fique inspunha ve!

eu asy o fiz 

sempre e farey e por elles vera a pedraria que se há mister e a que 

meto nas chapas e ha faço ha mais forte que pode ser, na mesma 

maneira que ho ele deixou ORDENADO' (VITERBO, F., 1988: I, 194- 

195).

Em geral, em cartas de teor semelhante, os mestres de obras prestam 

contas ao Rei sobre o andamento das mesmas, exemplificando seu

equipe para orientar as obras da 

fortaleza de Mazagão: "E quamto ao que me V.A espreueo que na obra 

não saya dos APONTAMETOS de Benito de Reuena,

Era comum que esses engenheiros contratados esporadicamente

[...] Migue! Daruda leva APOMTADO pera dizer a V.A...". (VITERBO,

funcionassem como consultores, realizando breves visitas de inspeção, 

apontando as obras necessárias e deixando-as a cargo dos mestres 

portugueses. Esse é o caso dos "apontamentos" (breves notas por 

escrito), espécie de diretrizes, também deixados por Benedetto da 

Ravena para João de Castilho e



i

discurso com debuxos. Este trecho de uma das cartas de João de

DEBUXOS huum do chaõ e outro de syma, e lembrese V A . deste

uma

partir de 1 573

d'Além [i.e. África] e tndia", criada em 1548 e em funcionamento a 

partir de 1 de janeiro de 1549 (VITERBO, F., 1988: I, 73), cargo que

Castilho referente às obras de Mazagão, evidencia que se trata de uma 

prática bastante corrente em relatórios dessa natureza, o que o leva a 

justificar-se por não tê-lo feito, dada a carência de papel de formato 

grande em seu "atelier" junto

por falta de pape! de marca grande naõ mando a V. A. DOUS

140 Cf. Moreira, R.. A Arquitectura do Renascimento no sul de Portugal. Apêndice, p.99.

ao canteiro das obras de Mazagão: "E

taõ homrado Edefiçio que he o milhor que se fez no mundo nem se 

achara em Italya ". 140

Espanta também a rapidez com que as decisões sobre Mazagão foram 

tomadas e a eficiência da equipe de trabalho mobilizada - " 

formidável equipa de ma is de mH e quinhentos pedreiros, trazidos na 

sua maioria de Tomar" (MOREIRA, R., 1995: II, 331).

No período anterior à existência de um ensino oficial divulgador da

nova arquitetura e dos novos métodos projetuais, existente apenas a 

com António Rodrigues na "Escola Particular de Moços 

Fidalgos do Paço da Ribeira", é provável que Miguel de Arruda tivesse 

iniciado o processo de difusão sistemática da ciência do desenho (hoje 

diríamos ciência do projeto), como instrumento de trabalho, nos 

canteiros portugueses. Trata-se do primeiro a ocupar a função de 

"Mestre das obras dos muros e das forteficações do Reino, Luguares



prático e teórico, nos moldes da tradição oral medieval, fosse passado

de mestre para aprendiz e que os discípulos o assimilassem no contato

com o mestre-mor em seu atelierou no próprio canteiro de obras. Esse

2.5.5. O desenho na façanha de se construir uma capital 
no Brasil

terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte, em um lugar 

conveniente, (...). E NO SITÍO QUE VOS MELHOR PARECER,

seria por exemplo o caso de Luís Dias, mestre pedreiro, depois 

enviado para o Brasil com o Governador Geral Tomé de Sousa para 

fundar e fortificar a Cidade de Salvador, de acordo com

MOREIRA, Rafael. O arquitecto Miguel de Arruda e o primeiro projecto para Salvador". Comunicação 
apresentada no Congresso Internacional '450 anos da Fundação", realizado em Salvador, em setembro de 
1999.

"traças" e

"amostras"enviadas do Reino, concebidas por Miguel de Arruda141.

incluía além da orientação e supervisão das obras, a suposta instrução 

dos demais profissionais, na linha das atividades desenvolvidas pelo 

cosmógrafo-mor Pedro Nunes. Trata-se da primeira iniciativa régia de 

centralização das obras das Províncias do Reino e Conquistas nas 

mãos de um único profissional, responsável pelos desenhos das obras 

de fortificação e pela formação de um conjunto de discípulos, seus 

funcionários de atelier e canteiro. É provável que o conhecimento

O Regimento de D. João III dirigido a Tomé de Sousa, datado de 

1549, elucida bem essa questão: "Eu, EIRei, faço saber a vós, Tomé de 

Sousa, fidalgo de minha casa,(...), ordenei ora de mandar nas ditas



requerer o lugar em que a fizerdes, CONFORMANDO- VOS COM AS

terceira e quarta vias. Ou seja, era comum o envio de mais de uma via

"para ver se chegarão !á alguma", em função dos navios predadores

estrangeiros:

TRAÇAS’42 E AMOSTRAS QUE LEVAIS..."!43

Dois anos mais tarde, em

Miguel de Arruda, afirmando estar mandando aDias presta contas a

"Pera o senhor Migue/ d'Arruda - meu senhor:
No galeão ia o malogrado do Diogo Peres e levava as MOSTRAS 
como as mandou pedir e para ele informar V. M. [Vossa Mercê] do 
que fosse necessário, e com isto levava alguma pouca [ quantia] por 
razão que eu cá pude apanhar emprestado ainda, porque de el-Rei 
do soldo digo um só ceitil [moeda velha sem valor, tostão] me 
deram nem pagaram, nem ai de quem mo pagar, por o que vem do 
Reino é ferro velho como o que se vende na feira em Lisboa, e com 
isto se paga a pobre gente que cá trabalha, que os rendimentos do 
Brasil com que cá nos mandavam pagar é tudo burlaria, porque não 
há aí com que se pague meio ordenado dum destes senhores. Eu 
mandava uma certidão do agravo que cá fizeram em me tirarem o 
mantimento e dois meses que vim pelo mar e em não me passarem 
certidão do que me deviam. Agora irá, se Deus quiser. Peço-lhe 
muito pelo amor de Deus, porque O MEU É SOLDO DE PEDREIRO 
e não é ordenado de ofício que Sua Alteza me desse, e perdoe Deus 
a Manuel de Moura [escrivão da vedoria da Fazenda] que o foi pôr 
na minha carta ordenado. Eu espero em Deus que V. M., dando-lhe 
Deus saúde, me fará emendar isto; e sendo caso que el-Rei me não

ordenareis que se faça uma fortaleza da grandura e feição que a

primeira via de amostras, e nas próximas embarcações a segunda,

42 A terminologia traça entra em cena nesse período e a terminologia pimtura desaparece. Seria a traça 
uma representação planimétrica, já que no documento seguinte a amostra aparece como uma 
representação em montea, isto é, em elevação. Outra palavra também usada por Luís Dias é modelo, 
certamente aqui com conotação diferente da mostra, provavelmente sinónimo maquete.

Cf. Toledo, Benedito L. de. Do século XVI ao início do século XIX: Maneirismo, Barroco e Rococó. In: 
História Geral da Arte no Brasil, 1983, vol. I, p. 91.
144 Documento inédito apresentado em: MOREIRA, Rafael. "O arquitecto Miguel de Arruda e o primeiro 
projecto para Salvador", 1999. . Atualizou-se a ortografia, a pontuação e preencheram-se as lacunas do 
manuscrito origiinal, para que o texto ficasse mais inteligível.

carta datada de 13 de julho de 1551144z Luís



amostra parece mesclar planta e alçado numa mesma145 Tal como o desenho de Diogo Teles, essa 
representação gráfica.

queira passar alvará para que me paguem lá tudo o que me deverem 
e com alvará, que me paguem em Pernambuco, porque ah há renda 
se a haja no Brasil e o melhor açúcar que cá há; e far-me-á nisto mui 

grande mercê.
Esta carta e ESTAS AMOSTRAS vão neste navio pela via dos Ilhéus, e 
quando tivermos outro navio irá a SEGUNDA VIA. Em quantos 
navios de cada partirem até QUARTA VIA hei de MANDAR 
AMOSTRAS para ver se chegarão lá alguma, porque este ano de 50 
se perderam cinco ou seis navios com os que tomaram os Franceses, 
porque [...foi \o\mada uma naveta dos Franceses [...]peis e agora vai 
aí esta amostra [que cá mandou tom] ar Pero de Góis com um 
ASTRÓLOGO que [...] que se chama FILIPE GUILLÉN. A MINHA 
AMfOSTRA...] VAI MONTEADA EA RIBEIRA QUÃO MAIS BAIXA 
[ESTÁ DO] QUE O ASSENTO DA CIDADE NOS L UGARES QUE ME 
PARECEU NECESSÁRIO. [Assim] donde a água pode tornar para a 
cidade e não ter outro lugar senão este que verá na AMOSTRA, a jaz 
mais baixa que o andar da cidade dezesseis braças e meia, tirando- 
as de vinte e sete e duas terças que é o que jaz mais baixa a Ribeira 
do mar que o andar da dita cidade. Verá que lhe ficam se seda 
[assento] pera moinhos ou engenhos de açúcar ficam dez braças e 
meia e duas [terçjas que é a menor que daqui há de nenhum 
engenheo, porque a maior [é] de sete braças.
Assim leva MONTEADOS dois vales pequenos que estão dentro da 
cidade e no maior deles fizemos um poço muito grande de 20 
palmos de vão e tem no Verão 6 palmos de agua muito excelente e 
9 de corda. E na AMOSTRA145 VÃO ESCRITAS AS CASAS QUE SÃO 
FEITAS [; e tem cada chão dos que estão povoados 8 casas, e o que 
menos tem dão 6 casas; e são as 10 de taiparia, que as outras são de 
parede de mão e de madeira e barro e feno. VAI A AMOSTRA O 
MELHOR QUE EU ENTENDI E V M. A MANDA RETIRAR PERA A 
VER EL-REL Muitas casas se podem fazer nestas ladeiras, se isto 
houver de ir avante. E nela verá da banda do mar, digo da Ribeira do 
Góis uma estância de madeira, digo fez Pero de Góis porque lhe 
disse o Governador que pusesse o seu trabalho e o da sua gente e 
que se chamaria o Baluarte de Góis, e ele e eu fomos cortar a 
madeira de mangue muito poderosa e que não apodrece debaixo da 
água; é sobre esses penedos, como verá na AMOSTRA. E no outro 
cabo da ribeira fizemos outra estância que se chama Santa Cruz; as 
quais têm muitas artilharias grossas.
já tenho escrito a V. M. como no ano de 50 em quarta-feira a 
derradeira oitava de Páscoa começaram as taiparias que então



acabávamos de fazer, de cair da Porta de Santa Catarina até a 
estância de sobre o mar, que se agora chama de São Jorge, e logo no 
baluarte de São Tiago até a estância de São Tomé. E até o cunhal e 
para baixo [...] muito pouca dela se aproveitou porque foi...] para 
nenhuma ficar em pé. Porque foi o mais [forte temporal] e tormenta 
que nunca nesta terra se viu e o seguimento foram...] muito 
recentes. Pelo qua! 6 oficiais que as tinh{avt\ andam per] didos 
porque ou veram entre todos seis, perdas de se[ssen]ta mH réis. E a 
culpa que aí eles têm e [minha com] ciência é que foram mal 
taipadas e muito [mal reboca] das de riba e de baixo, que não 
andavam senão [... e] eu com um dardo que trazia na mão as 
desmanchava [em alguns] lugares, que me não podia valer com 
e/es. E o senhor Governador [por ou]//a parte andava que nunca al 
fazia senão pelejar /?e[lo que] lhe eu dizia, até tomar um escrivão 
fazer- lhe requerimento que a reparassem por baixo e por riba. Assim 
que agora andam os pobres homens pagando. Parecia-me a mim 
que , se lhe a V. M. parecesse bem, por amor de Deus falasse uma 
fala a e!-Rei que lhos quitassem e lhes pagassem o tempo que cá têm 
servido por o virem servir tão longe e os enganarem com tais 
pagamentos, e que haviam de dar de comer, e dão-lhe um pouco de 
farinha de pau com um pouco de vinagre e azeite e sem outra carne 
nem peixe. Isto assim me valha a verdade como é verdade. E toda a 
taiparia que tínhamos recebida por Sua Alteza não caiu dela 30 
braças por 130 mH reais, que acima digo não custariam 30 mH reais 
em Portuga! a Sua A Iteza.
E agora ao presente o que temos feito é termos já tudo levantado e 
na altura de 11 palmos, que dantes eram o mais baixo de 16 e 18, e 
tudo abaixamos nesta outra altura. Que nunca houve homem que 
nesta terra achássemos que falasse verdade, mas antes a todos lhes 
pesou com a nossa vinda por quão mal viviam. Temos por levantar 
da estância de São Tomé até abaixo do cunhal. Parece-me, dando- 
nos Deus saúde e paz com este gentio, o qual está um pouco 
duvidoso por quão maus os fez o demónio, a teremos levantada e 
rebocada de ca! em que agora andamos rebocando até o Natal, 
querendo Deus todo-poderoso; e se nos dão guerra com eles, dizem 
QUE NÃO PODEREMOS HA VER CAL PORQUE NO-LA FAZEM EM 
TAPARICA NA ILHA QUE ESTÁ DEFRONTE DE NÓS.

Senhor, o meu parecer é que ESTAS TAIPARIAS REBOCADAS DE 
CAL muito bem como imos fazendo e com os baluartes que estão 
NÃO [...DEVEM DUJ/Õ4/? 20 ANOS, e que não d?wa[gastar mai]s 
dinheiro até não ver se ia esta [cidade em aumentjo e não tivesse 
muita renda eeste [o digo pelo que] deve-me Deus de saúde na alma 
e no corpo e [deveríeis v] ós, Senhor, de aconselhar a Sua Alteza.
[Também] vos quero, senhor, pedir pelas cinco chagas de Jesus 
Cristo que [vós] me queirais tirar de cá, pois foi sua vontade que eu



viesse cá [neste cargo?] e ainda que fosse todo o proveito meu e 
honra também [de minha] parte, pois que por ele me veio. Isto direi 
até à morte e os meus filhos assim mo dirão para haverem a minha 
bênção e por isto, senhor, [eu] terei muito em mercê não ficar eu cá 
mais que estes três [anos] porque saiba certo que se mais fico que 
não tornarei a Portugal [pois já] eu não tenho a metade da força que 
eu tinha nem a metade da vista nem quantos cá estão. E se lhe 
parecer que Sua Alteza queira mandar fazer alguma obra cá está um 
oficial que se chama Pero de Carvalhar (sic) [Provedor das Obras 
Reais desde 1535] e Francisco Gomes, filho de Fernão Gomes de 
Porto de Mós, que são bons alvenéis e alguma coisa sabem de 
pedraria, e eu lhes deixarei eligido e principiado e MODELO feito 
para que acabem a coisa, se dela V M. não mandar MODEL O do 
que se houver de fazer. E se se não houver de fazer nada, um 
taipeiro que cá há o melhor que há no mundo basta para ter cuidado 
desta taiparia, e de a reparar e olhar todo o ano, que isto bastará 20 
anos, como acima digo, para ele durar. E quando Sua Alteza quiser 
fazer obra mandará mestre. E duma maneira ou doutra folgaria que 
V. M. me mandasse ir, por amor de Nosso Senhor, porque lhe 
certifico que se cá morrer hei de ir direito ao Inferno. E mais lhe 
digo, senhor, que não se pode lá dizer tanto que mais não passemos 
cá de fome e trabalho. Enquanto esta Bahia não tiver cem moradores 
em que entrem cinquenta de cavalo nunca deles farão bons nem 
comerão bom bocado, porque terras de criação de todas as coisas 
deste mundo não há aí em toda a terra como esta, mas o gentio dela 
é demónios. Isto vai um pouco prolixo e a minha ventura não quis 
que chegasse lá Diogo Peres, que bem lembrado sou eu da senhora 
Margarida de Arruda [filha mais velha de Miguel de Arruda, o que 
sugere que este pousava com ela e sua família quando estava em 
Lisboa], cujas mãos beijo e rogo à Virgem Maria Nossa Senhora que 
haja do seu bendito filho Jesus que o entretenha no seu amor 
verdadeiro e a senhora e filhos e no amor e serviço de el-Rei nosso 
senhor, Beijo as mãos de V. M. mH vezes, e beije as mãos por mim 
ao senhor Pero Carvalho, [Provedor das Obras Reais], e se lhe 
parecer necessário alguma desculpa de lhe não escrever desculpe- 
me V. M., porque lhe quis [enviar uma caixa?] de açúcar e não o há 
bom senão em Pe/7?a/n[buco] está lá um navio que mandou lá o 
senhor Governador a arrecadar [as ren] das desde o Março de 50, 
que vem [agora. Nunca] mais tive carta nenhuma desse Reino, e 
estamos [aqui] parados homem que nunca saíram desse /te/fno] que 
cá está quem se chama tesoureiro de el-Rei [e tire-me Deus] de 
saúde se ele tem 30 mil réis de valia e[m moeda que] não prestam 
para nenhuma coisa. Por descargo de vossa consciência] o devíeis 
de dizer a el-Rei, porque cativos nunca passaram [o que nós cá] 
passamos. Deixo isto e não o escrevo a el-Rei nosso senhor por [que
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Entre lamúrias e clamores de retorno à Pátria, Luís Dias informa estar

enviando duas A

em minúcias e demonstra a altura entre a cidade alta e a cidade baixa,

através I

monteada e a ribeira quão mais baixa [está do] que o assento da

lugares que me pareceu necessário (...). E na amostra vão

monteada, pode

Diogo Teles, dotada de

I 
<

j

escritas as casas que são feitas; e tem cada chão dos que estão 

povoados 8 casas, e o que menos tem dão 6 casas; e são as 10 de 

taiparia, que as outras são de parede de mão e de madeira e barro e 

feno. Vai a amostra o melhor que eu entendi e V. M. a manda retirar

1

I

í

■!

*■

I
I

cidade nos

"A minha am[ostra...] vai

montea ou planta e montea num mesmo desenho, tal como vimos em 

uma escala gráfica, como pode tratar-se de 

se trata de uma

pera a ver el-Rei". No que diz respeito à natureza dessa amostra 

se tratar tanto de uma representação gráfica, em

amostras, uma tirada pelo "astrólogo" e geômetra

Filipe Guillén - e a outra feita por ele. A segunda encontra-se descrita

ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, maço 86, doc. 87. In: MOREIRA, Rafael. ‘O arquitedo Migue! de 

Arruda e o primeiro projecto para Salvador", 1999.

de uma "amostra monteada".

uma maquete. Podemos, ao menos, inferir que 

representação mais técnica, na medida em que envolvera, no primeiro 

caso, um levantamento feito por um profissional especializado, do

ele não] se folgará dela por quão maltratados estamos, porque 
tirando [trin?] ta homens todos os outros não comem senão farinha e 
um pouco de azeite, e eu da Páscoa para cá não tenho pão de 
Portuga! nem vinho. Vieram cá ter 3 ou 4 navios desses outros 
lugares que nos dizem que ha um ano que dela partiu um navio para 
esta Bahia. Feita a 13 dias de Julho da era de 1551 anos. Servidor de 
Vossa Mercê. L uís Dias.,/l46



Sousa.

partida? Cabe lembrar que no século XVII a palavra modelo aparecia

representação gráfica em elevação e o "modeld' uma maquete.

Seja como for, tanto modelos como amostras poderiam ser produzidas 

em Salvador, o que nos revela a existência de um verdadeiro atelierde

" ou "astrologos" eram

expressão usada por Dias ao

orientar o andamento das obras dos muros de taipa, quando da sua

"amostra" uma

atrelada tanto a representação gráfica como a representação em

"traça" uma representação gráfica em planta; a

Em se tratando de uma maquete, o que seria então o modelo - 

indicar a representação destinada a

relevo147. No entanto, ao que tudo indica, nesse caso, parece ser a

Manuel em 1519. Esses "estrologos 

cosmógrafos-matemáticos, bons no domínio da agulha e nesse caso, 

um dos homens mais técnicos e cultos da expedição de Tomé de

147 Tal como no Livro de Traças da Carpintaria com todos os modelos e medidas pera se fazerem toda a 
nevegaçâo... xde Manuel Femandes, datado de 1616.
,48Ao contrário, "... tratou-se de um grande empreendimento logístico cuidadosamente preparado, de larga 
escala, envolvendo um milhar de povoadores (600 soldados e 400 degredados) e uma equipe de técnicos 
- 14 pedreiros, 8 carpinteiros, caiadores, taipeiros - treinados na construção expedita em lugares distantes 
e inóspitos. Pela primeira vez transplantava-se para o outro lado do Oceano uma capita! inteira, não

nível de um "astrólogo". Segundo Rafael Moreira, Filipe Guillén era 

um farmacêutico sevilhano (1492-1561), passado ao serviço de D.

na verdade

desenho e maquetes, dotado de material específico para tanto, 

demonstrativo da autonomização da atividade intelectual com relação 

à atividade do canteiro, em pleno Brasil quinhentista.

O que se depreende de tudo isso é que a fundação de Salvador, não se 

fez portanto de improviso74*. O autor dessa proeza foi Miguel de



Arruda e mestre pedreiro Luís Dias, vindo do canteiro da

contas ao seu superior hierárquico.

O Regimento de D. João III deixa claro que Luís Dias teria autonomia

não o

a minha am[ostra...] vai monteada e a

encontrada. Afinal, tratava-se de um 

jamais conhecera

no qual Dias presta minuciosas

para escolher o

seu início, nem o seu motor intelectual. Nada foi deixado ao acaso, 

tudo foi pensado a priori e nos detalhes, como se depreende da 

análise do documento supracitado,

pensada em termos de possibilidade, como Goa, mas efectiva*. Cf. MOREIRA, Rafael. "O arquitecto 
Miguei de Arruda e o primeiro projecto para Salvador", 1999.

ribeira quão mais baixa [está do] que O ASSENTO DA CIDADE NOS 

LUGARES QUE ME PARECEU NECESSÁRIO". Nesse sentido, o 

desenho de Miguel de Arruda, não se constituía num esquema rígido

in loco,

consideração apenas alguns dados gerais, levantados por locais, e 

enviados para o Reino. As palavras "desleixo" ou "improviso" estão 

definitivamente postas de lado quando se trata de um projeto de

o sítio

mas em diretrizes básicas, plenamente adaptável à conjuntura 

projeto de gabinete, cujo autor 

levando possivelmente em

das obras da fortaleza e cidade do Salvador"a 14 de janeiro de 1549.

Luís Dias foi na verdade o último elo da cadeia de comando, não o

Batalha, com provável passagem pelas obras’ de Safim no Marrocos 

(VITERBO, F., 1988: I, 279-281 e 550-552) e então nomeado "Mestre

sitio onde implantar a cidade - "no sitio que vos 

melhor parecer (...) conformando-vos com as traças e amostras que 

levais". Ao prestar contas, Dias demonstra ter sido o responsável pela 

escolha do mesmo, ao dizer ".



N. G. 1964/1968).

auxiliar do engenheiro militar italiano Benedetto da Ravena, em 1541,

empenho nesta missão e a importância que lhe reconhecia o Rei

medem-se pela mudança radica! da

metodologia projectual. No preciso momento em que ultimava o

projecto para Salvador - a 7 de dezembro de 1548, mas valendo a

partir de 1 de janeiro seguinte - ele era nomeado "Mestre das obras

Sobre o autor dessa façanha, Miguel de Arruda, fora, como vimos,

dos muros e fortificações do Reino, Lugares d'A!ém [= Marrocos, e por 

extensão o Atlântico] e India", cargo de primeiro escalão [espécie de 

ministro das obras públicas] criado de propósito para si, com função 

de traçar, superintender e controlar as obras e dirigir a execução e 

trabalho dos diversos mestres régios locais - o que incluía certamente 

funções docentes"149.

na construção da vila-fortaleza de Mazagão, no atual Marrocos e "... o

'Do seu estúdio no Paço da Ribeira de Lisboa, rodeado de ajudantes e aprendizes a quem ia dando 
ensino especializado peio estudo de tratados e apostilas e que o ajudavam nos desenhos, tiravam cópias e 
faziam medições - como um moderno escritório de arquitectura ... -, o mestre comandava a política 
construtiva da Coroa, junto com o 'provedor das obras reais' Pero de Carvalho (um oficia! burocrata 
encarregado das questões financeira e administrativas). Tudo tinha de passar por suas mãos. Como não ver 
nesta honraria, que significava a racionalização da Casa das Obras Reais e já foi descrito como um divisor 
de águas na história daArquitectura portuguesa, a consequência imediata do novo sistema de trabalho já 
mais de arquitedo que de pedreiro - sujando as mãos de tinta e não de cal...'. Cf. MOREIRA, Rafael. 'O 
arquitecto Migue! de Arruda e o primeiro projecto para SalvadoC, 1999, p. 22.

sua prática de oficina e

colonização dessa envergadura. Pragmatismo, 

desenho (i.e. raciocínio prévio materializado em representações 

gráficas, sinónimo de desígnio), são para nós as verdadeiras palavras 

de ordem referentes à grande empresa que foi a colonização do Brasil, 

na linha do que jâ demonstrara Nestor Goulart Reis Filho (REIS FILHO,

racionalidade e



Em 15 de agosto de 1551 Luís Dias envia outra carta ao Rei ("V. A." =

Vossa Alteza), esclarecendo quanto aos problemas dos extravios

idéia mais nítida das obras de infra-estrutura da nova capital. O projeto

conjunto amuralhado - de taipa rebocada de cal - situado

no topo de uma colina e outro conjunto na área da Ribeira. Na parte

alta estaria situado

casa da fazenda e alfandegas eem syma" - e na área da Ribeira a ✓/

• • •

com telha", protegidos pelos baluartes do Góis e de Santa Cruz.

incluía um

"Senhor. - Pelo ga/eam São João vierão ca hums apontamentos de 
Vosa Alteza pera o governador Tome de Sousa, os quaes mandava 
que vise commigo, aos quoaes eu satisfiz e respondi a e/les 
conforme ao que V.A . mandava e logo despedi de caa hum 
sobrinho meu muito bom oficial, que comigo de la veyo e V A . 
mandou pedir. Socedefu] se perderse este galeam em Pernambuqo e 
o meu sobrinho meteose em outro navio e ia com as amostras pera 
V.A. onde temos caa per novas que tão bem se perdeo, de maneira 
que nem V.A as amostras nem nos caa teremos a resposta que dela 
esperávamos./ Peto que determiney per hum navio que dos Hheos 
hia pera !aa, per omde o governador e todos os oficiass de V. A. lhe 
escrevem, fazer eu ho mesmo em lhe mandar de novo amostra ... 
cidade conforme a como per V A. e per seus apontamentos ... 
mandando pedir eu a mando laa com os papeis do governador... 
avelo e ordenará ho que seu serviço for polo... portador que se 
perdeo escrevia a V. A. desta sua obra e ... muros da cidade e em 
que depois de feito ho muro ... húa envernada tamanha que nos 
deribou parte dos que feito tínhamos, ainda que não foy em tanta

150 Acreditamos tratar-se das mesmas "amostras*enviadas a Miguel de Arruda, que como "mestre-mór das 
fortificações"estaria encarregado de as mostrar ao Rei. . *

o principal edifício civil, a Casa de Câmara e

informando sobre as novas amostras encaminhadas

almazens e ferarias, tudo de pedra e baro revocadas de ca! e telhados

ocorridos e

Cadeia - "muito boa e bem acabada com casa daudiencia e camara

certamente através de Miguel de Arruda150. Nesta carta temos uma



nova capital 54 anos após

efetivamente vingou

Cf. REIS FILHO, N.G. Contribuição

=

cantidade por me parecer que no caso isto de serem hum pouco 
altas pera taipa sem cal, os emendamos e fizemos de maneira que 
estão pera ha tera muito bons, fiquom já asy acabados e se 
compesão jaguora a revocar de ca! de dentro e de fora, de maneira 
que com elas revocadas ficarão tam fortes que duraram muitos anos 
ate V. A tenha na terra mais rendimentos com que pelo tempo em 
diante posa gastar mais em fazelos como qiser e hos baluartes estão 
muito fortes e muito ... lados com madeira pela taiparia de dentro 
que durão depois que tão bem forem revocados ho que qiserem. Isto 
me parece que sobeja e abasta pera esta terra./ E asy fizemos dous 
baluartes, hum na Ribeira de Coes, muito poderoso, em syma do 
rochado, que V.A verá na mostra que joga pera todo o mar da baya 
e joga as duas esperas de marqa mayor que vierão e dous camelos e 
dous falcões e húa duzia de berços: este ainda que he de madeira he 
tão forte que durará segundo dizem vinte anos por ser de paos de 
mange que se criam nagoa e sam como fero./ O outro baluarte de 
Santa Cruz he mais pequeno e joga nele húa espera e dous falcões e 
meya duzia de berços e isto ate saber se V.A os quer ter asy ate o 
diante os fazer de pedra e cal ou logo como ele ordena./ E asy 
fezemos cadeya muito boa e bem acabada com casa daudiencia e 
camara em syma e na ribeyra de Goes casa da fazenda e alfandegas 
e almazens e ferarias, tudo de pedra e baro revocadas de ca! e 
telhados com telha, que servem já, de maneira que peto presente me 
parece que isto he acabado ate ho tempo mostrar de sy mais cousas, 
pelo que peço a V. A ajaa por bem de me mandar ir com o 
governador Tome de Sousa por ser velho e mal desposto e já ao 
presente não a ver necesydade de mim e nisto me fara muita esmola 
e merce e muito serviço a Deus pera amparo de húa velha que 
tenho e rogarey sempre a Deus pelo acrecentamento e estado de V.
A como o da Rainha e príncipe nossos senhores que os entretenha 
sempre pera seu santo serviço e lhe acrecente os dias de vida amem. 
Desta sua cidade do Salvador Baya de todo!os Santos, a quinze dias 
dagosto de mH quinhentos cinquenta e hum anos - Luys Dias"151

151 Arquivo da Torre do Tombo, Corpo Chronológico, Parte I, 86, III. 
ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil, p. 129.

, e, na sua parte alta, se encontra devidamente

Fig.39

a carta de Luís Dias (1551). A cidade

A planta da cidade datada de 1605152 nos dá a medida da feição da



uma

pelo Colégio dos 

jesuítas (E) (à esquerda), compondo o que Rafael Moreira denominou 

um verdadeiro “complexo monumental", dotado de um pólo religioso 

contíguo ao civil e político, ambos com vista para o mar. Ao lado das 
%

duas praças, conforme a natureza do sítio, distribuía-se um conjunto 

tendencialmente regular de quadras para 6 ou 8 casas cada uma 

(casas térreas, de taipa de pilão e de mão, cobertas de palha, exceto na 

Praça do Palácio). Essa regularidade quase geométrica, de quadras 

quase quadradas, encontra-se parcialmente pré-definida no desenho 

de Miguel de Arruda, e certamente contara com o auxílio do astrólogo

campo. Segundo Rafael Moreira, 

contrariando a visão tradicional da historiografia baseada nos relatos 

de Teodoro Sampaio, o desenho de Miguel de Arruda definia 

grande cidade, que se estendia da Porta do Carmo (ou Sta. Catarina) à 

Porta de São Bento (ou Sta. Luzia), "verdadeira capital planeada à 

os seus 64 ha

152 Códice "Rezão do Estado do Brasil no Gvovemo do norte somete asi como teve Dõ Diogo de Meneses 
até o anno de 1612”, João Teixeira Albemaz I, c. 1616. Biblioteca Pública Municipal do Porto.

para o seu delineamento em

concretizada uma praça principal de formato irregular, margeada pelo 

edifício da Casa de Câmara e Cadeia (LL), construído por Luís Dias e 

pelo Palácio dos Governadores (I), certamente com o Pelourinho ao 

centro. Ao lado, outra praça, marcada pelo edifício da Sé e ladeada 

pela Santa Casa de Misericódia (F) (à direita) e

escala do novo Estado que se pretendia construir, com

de área amuralhada, (...) maior do que Évora (50 ha) e quase o dobro 

do Porto (44 ha)"153. Verdade ou não, o fato é que o desenho de 

Miguel de Arruda executado por Luís Dias era algo de porte, visando a



dotar a nova

existência, no mínimo

entre cidade alta e

Areinado de D. João III.

mobilidade dos agentes construtores154.

Pode-se dizer que no século XVI

grande experiência de "globalização", superando o mundo conhecido

pelos Romanos. Espanta-nos a mobilidade desses homens e sua

capaz de mobilizar uns poucos agentes

dotados de artilharia pesada. A comunicação

guindaste, espécie de monta-cargas,

situado defronte à praça principal.

modelos nos canteiros de Lisboa e além-

cidade baixa era feita por um

O emprego de debuxos e

e dominar lugares tão 

distantes como Nagasaqui no Japão, Macau e Malaca na China, Timor,

capacidade de ação, intermediada por essas folhas de papel e pelas 

maquetes. É curioso verificar que uma tal estratégia de colonização foi

os Portugueses realizaram uma

153 MOREIRA, Rafael. "O arquitecto Migue! de Arruda e o primeiro projecto para Salvador", 1999, p. 19.
154

Por exemplo, um certo Jorge Gomes, aparece em 1527 como mestre das obras da "teracena" da 
Ribeira de Goa, em 1548 nas obras da Sé de Miranda (supostamente é o mesmo) e em 1559 como mestre 
jlas obras de Tânger, onde teria "levantado planta e tirado modelo". Segundo Renata Araújo (ARAÚJO, R., 
998: 29-30). ... no decorrer de praticamente todo o século XVI, a índia e o Oriente serão as bases físicas 
lais pertinentes e constantes da presença e da intervenção dos engenheiros fortificadores. Em 1546, 
-rancisco Pires partia para a índia levando planos desenhados por Miguel de Arruda para fortificar 

Moçambique. Sabe-se que, no mesmo ano, o engenheiro trabalhou na construção da nova muralha de 
Diu que tinha sido arrasada no seu segundo cerco. Em 1547, coordenou obras em Salsete e foi mandado a 
Ormuz para trabalhar na sua fortaleza. Jorge Cabral e João de Magalhães são referidos como responsáveis 
por um plano para a fortaleza de Racho!. Em 1551, surge o nome de Inofre de Carvalho enviado à índia 
como 'mestre de obras daquelas partes'. "

mar tornam-se uma constante no

dos documentos pesquisados, merece atenção

"teracenas" (armazéns reais) e pequenos redutos ou

documentação manuscrita analisada confirma tal afirmação. Dentro 

a questão da

cidade de todos os equipamentos básicos para a sua 

muralha, casa de Câmara e Cadeia, alfândega, 

"estâncias "



técnicas de

realizados entre 1567-70 (CARITA, R., 1982 e 1989: 192).

Como se vê no debuxo a fortaleza de dimensões monumentais (meio

Moreira na

Ao que tudo indica, nos tempos de D. Sebastião as

na Ilha da Madeira -

desproporcional para o sítio) é pensada para realizar-se sobre o morro
*

da Pena, em um lugar já ocupado pela antiga malha da cidade, no

155 Tratamos desse assunto: BUENO, Beatriz P. S. De Quanto serve a Ciência do Desenho no serviço das 
obras de el-Rei. Comunicação apresentada no Colóquio Internacional *A Cidade como Civilização: 
Universo Urbanístico Português 1415-1822*, realizado em Coimbra em 1999. No prelo.

2.6. NOS TEMPOS DE D. SEBASTIÃO (1557-1578)

"mestre das obras de el-rei"

representação já estariam amadurecidas e o desenho estaria em plena 

atividade nos canteiros portugueses. Exemplo disso são os treze

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, datados de período 

anterior a 1 570, que merecem uma atenção especial155.

Um dos desenhos mais importantes, a planta "Cidade do funchal" Fig.40 

(Madeira) faz parte de um conjunto de onze desenhos (cartas F'8’40

e aquarelados, encontrados por Rafael

"fortificador" e

índia, Ceilão (atual Sri Lanka), costa ocidental e oriental da África, 

Marrocos, Ilhas Atlânticas e Brasil. Esses desenhos-desígnios são ao 

mesmo tempo os produtos e vetores dessa ação política, marcada por 

formas de racionalidade e pragmatismo.

exemplares, manuscritos

um conjunto de 

corográficas, plantas de cidades e fortificações) das Ilhas da Madeira, 

Açores e um único do continente, atribuídos a Mateus Fernandes -



de

mudança substantiva na

É bastante interessante de

proposta. Sendo este e os demais os únicos "desenhos" encontrados de

necessárias. Não sabemos

dada a semelhança com os demais 

debuxos encontrados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro -

concepção das obras de fortificação 

ao certo se foram eles os autores do 

desenho. O fato é que a planta da "Cidade do Funchal" (Madeira) está 

assinada por Mateus Fernandes e

época anterior ao período filipino, provam a adoção de técnicas mais 

elaboradas e precisas, de acordo com a tradição científica italiana, por 

parte dos profissionais portugueses no período do reinado de D. 

Sebastião (1557-1578).

colou-se parcialmente o

a papéis cortados, parcial mente"petipé"), bem como pelo recurso

provavelmente em 

gráfica desses elementos. Embora não

meio junto ao

bairro medieval de Santa Maria do Calhau. Para reforçar esse aspecto, 

projeto da fortificação e caracterizou-se as 

condições topográficas do sítio em questão com uma série 

diferentes cotas do terreno,

colados e movíveis, permitindo uma eficiente visualização da

inscrições, expressando por escrito as 

função ainda das dificuldades de representação 

tenha se concretizado na

metodologia do projeto.

representação empregada, marcada pela presença da escala gráfica (o

a técnica

desenho evidencia umaprática, o

Sabe-se que, em 1567, Tommaso Benedetto da Pésaro e Pompeo 

Arditi, ambos provenientes do Ducado de Urbino, foram enviados às 

ilhas atlânticas em viagem de inspeção, ali permanecendo um mês e 

fortificador Mateus Fernandes, orientando-o nos 

trabalhos de levantamento e



uma

terreno no qual se assenta a vila e no segundo, os diversos pavimentos 

do interior da fortificação com os respectivos compartimentos.

No caso da Vila do Conde, trata-se de uma cidade litorânea situada no

São Miguel, na

Deste conjunto destacam-se a "Planta da Vila do Conde"e a planta da 

"Fortaleza que se faz na ilha de Saõ Miguel, na cidade da Ponta 

delgada" (Açores), ambas com o mesmo sistema de representação, 

apresentando papéis recortados, parcialmente colados e movíveis. No 
%

primeiro caso, tal recurso visa a representar os desníveis (cotas) do

Por sua vez, os três pavimentos da "Fortaleza que se faz na Ilha de F.g42a 

cidade de Ponta Delgada" são representados em três 

lâminas de papel independentes, parcialmente coladas e movíveis. A 

fortaleza era nesta data dirigida pelo italiano Tommaso Benedetto da 

Pésaro, que ficara em São Miguel (CARITA, R., 1989: 199). Trata-se de 

um edifício perfeitamente regular, quadrado, marcado por 

evidente simetria, guarnecido de quatro baluartes.

papel recortadas, parcialmente coladas e passíveis de serem 

levantadas, nas quais se encontram indicadas as variações de cotas do 

sítio.

fortificador português, 

consultores italianos.

dimensões, tipo de papel, técnicas de representação, caligrafia e 

coloração - acreditamos tratar-se de uma série debuxada pelo 

a partir das orientações deixadas pelos

Fig.41 

continente, com uma topografia irregular. Sendo assim, para 

demonstrar os desníveis do terreno, o debuxador introduziu tiras de



na
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O fato do projeto acima mencionado ser proposta confidencial de 

Pompeu Arditi, reforça a hipótese dessa série de desenhos 

constituírem-se num possível relatório destinado ao "provedor das 

obras" ou ao "mestre-mor das fortificações do Reino", no qual estão 

materializadas as propostas deixadas pelos consultores italianos 

Pompeu Arditi e Tommaso Benedetto, sintetizadas e debuxadas por 

Mateus Fernandes, encarregado de realizá-las, desde que aprovadas.

Desse precioso conjunto documental, destacam-se dois outros 

desenhos não encadernados com os demais, descobertos por Rafael 

Moreira - as plantas "A Vila de Sezimbra" e "Castelo Velho da Mina". Fig.43a 
ki • • i  . Fig.43b
No primeiro, chama a atenção o rigor e precisão científica empregados 

no levantamento topográfico da cidade, sendo que a planta da época é 

praticamente sobreponível à atual. Este, embora não assinado ou 

datado, apresenta um tipo de papel (Briquet, tipo arbaleta, n. 762, 

italiano, fabricado em Fabriano em 1540-1560) cuja circulação se dera 

por volta dos quinhentos. As similitudes com os outros onze debuxos 

(inclusive o emprego do mesmo papel) levam Rafael Moreira a supor

Na série, inclui-se ainda outro desenho bastante significativo, para a 

fortificação do "Ylheo de Vila Franca na Ilha de São Migvel" (Açores), 

várias vezes tentada, que se encontra conectado a uma informação 

confidencial enviada por Pompeu Arditi à Itália, hoje sediada 

Biblioteca de Pésaro (CARITA, R., 1989: 199). As obras propostas 

sobre o ilhéu ao redor da caldeira de água, estão assinaladas em linhas 

vermelhas ou pontilhadas, sobre papéis recortados, parcialmente 

colados e movíveis.



frente

aperfeiçoamento e padronização dos procedimentos de desenho.

Embora ainda alcunhados de mestres, à maneira medieval, esses

profissionais já funcionam como arquitetos à maneira de A/berti,

preconcebendo em

modelos.

pavimentos do edifício, as diferentes cotas do terreno, ou mesmo,

153L

petipé, como também ao artifício de papéis recortados, parcial mente 

colados e suscetíveis de serem movidos, representando os diversos

medida em que também nos parece muito semelhante às demais. Seja 

de 1548 ou cerca de 1570, evidencia, ao menos, o progressivo

impede de supor 

que esta representação tenha sido feita vinte anos mais tarde, na

tratar-se de mais um dos "debuxos" realizados por Mateus Fernandes 

(MOREIRA, R., 1997: 128-137). Por sua vez, a planta da Fortaleza de 

São jorge da Mina, hoje Elmina, no Gana, representa a 

abaluartada construída face ao velho Castelo de 1482, que estava 

pronta em 1550, segundo a concepção de Miguel de Arruda de 1548. 

Embora a concepção date desse período, nada nos

suas obras e representando-as no papel ou

As técnicas de representação que empregavam já se diferenciam 

daquela de Duarte de Armas. Entre 1509 e 1570 observamos mutação Fig.29 

substantiva nos desenhos. O problema da falta de clareza observado 

nas plantaformas do debuxador de D. Manuel I, provocada pela 

inscrição das medidas em numeração árabe no próprio desenho, bem 

como pela sobreposição dos diversos pavimentos das Torres de 

Menagem numa mesma representação planimétrica, foi devidamente 

solucionado. Para tanto, recorreu-se não apenas à introdução do



Por sua vez, além dos já citados Pompeu Arditi e Tommaso Benedetto

Fruto desse intercâmbio,

mestres de ofício - pedreiros,

carpinteiros - de raiz medieval.

154

contratação de profissionais italianos, 

dentre os quais, merece citar Alexandre Italiano, Filippo Terzi e Pietro 

Vignarelli de Urbino.

Também profissionais portugueses, como Baltasar de Arruda (1566- 

1567), João Baptista Lavanha (antes de 1570), Baltasar Alvares (1575-

1578) e António Rodrigues (1560-1564), realizaram viagens de estudos 

ao centro divulgador dos modelos.

em Portugal seja

sítio preeexistente (como no caso da 

"Cidade do Funchal"}. Essa

sobrepondo a obra proposta ao 

fortaleza proposta para o morro da Pena na 

técnica de representação foi provavelmente difundida 

através da primeira edição da tradução de Vitrúvio, feita por Daniele 

Barbaro em 1556, seja através do intercâmbio de profissionais com a 

Itália. A edição do tratado de Vitrúvio de Barbaro teve ampla 

circulação em Portugal, e nela Palladio - autor dos desenhos - 

recorreu a essa técnica de papéis recortados, parcialmente colados e 

movíveis, procedimento certamente em uso na Itália nesse período.

as técnicas de levantamento topográfico 

também encontram-se mais amadurecidas no último quartel do século 

XVI, a ponto de as plantas de Sesimbra e Funchal serem praticamente 

sobreponíveis à malha atual da cidade.

da Pésaro, intensificou-se a

Obviamente observa-se especialização cada vez maior das profissões, 

tornando-se mais evidente a distinção entre os arquitetos, mestres de 

fortificações e os tradicionais



"mestre de todas as

como

lamúrias no seu Tratado "De quanto serve a

fundamental a

percorridos.

2.7. NOS TEMPOS DOS FELIPES (1580-1640)

155

Em Portugal, em fins do final do século XVI, observa-se o triunfo dessa 

ao arquiteto, dominando a 

das duas

empreender longas jornadas de trabalho em territórios nunca antes

Ilha da Madeira, de sólida formação prática e 

certamente alguma formação teórica, nos moldes italianos, quer junto 

aos consultores estrangeiros quer através da leitura dos tratados 

difundidos em

nova figura do engenheiro militar frente

cena e invadindo suas áreas de competência. A união

língua vernácula quer junto ao

obras régias", Miguel de Arruda, ou junto aò "mestre das obras das 

fortificações", Afonso Alvares, cargos depois acumulados por António 

Rodrigues. São profissionais que embora ainda não denominados
*

Engenheiros Militares estão a caminho de sê-lo. São profissionais 

oriundos de uma conjuntura em que o ensino teórico da Arquitetura 

Militar se encontrava em processo de institucionalização, ao menos 

junto aos jovens fidalgos. Na corte de D. Sebastião é visível o 

desprestígio de artistas como Francisco de Holanda, amplamente

Esses desenhos são portanto obras de um fortificador e mestre das 

obras de el-rei na

citado entre apelos e

Ciência do Desenho ..." (1571). No momento da consolidação e 

ocupação efetiva dos domínios ultramarinos era

presença de outro tipo de profissional, mais pragmático, capaz de



profissional dos construtores era um fato.

atenção as centenas de desenhos de arquitetura

156

o aparecimento do termo "engenheiro" - em 

denominação de "mestre de fortificacação"ou "fortificador"- com um 

sentido preciso e como cargo oficial, cabendo inclusive a Leonardo 

Turriano o posto de primeiro engenheiro-mor do reino (1598).

especialização

Chamou-nos a

e sofisticação nas técnicas de 

representação. Fomos atrás de alguns deles, inclusive localizando-os

Passados os longos anos de indiferenciação, a

Coroas, em 1580, intensificou esse processo. Foi contratada uma série 

de engenheiros militares italianos que nos legaram uma iconografia 

primorosa que evidencia a gama de atividades exercida por esses 

indivíduos tanto na Metrópole como nas Colónias. Data desse período 

lugar da tradicional

contidos nos códices desses engenheiros de origem italiana atuantes 

em Portugal no período felipino: Padre Giovanni Vincenzo Casale 

(1593, Biblioteca Nacional de Madrid); seu sobrinho Alessandre

Massay (1617/1618, Museu da Cidade de Lisboa), o engenheiro-mor 

de Espanha Tiburcio Spanoqui (c. 1600, Atlas da Biblioteca do Istituto 
*

delia Arma del Genio, Roma; "Descripcion (...) Sícilia", Biblioteca 

Nacional de Madri; desenhos vários Archivo General de Simancas}, 

Leonardo Turriano (Academia de Ciências de Lisboa, Biblioteca 

Nacional de Lisboa e Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra), 

Códice Cadaval (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), além dos 

originais soltos de Filippo Terzi, de Giacomo Palearo, dito Capitão 

Fratino, e outros (MOREIRA, R„ 1997: 191). São centenas de 

desenhos admiráveis pela beleza



os nacionais.

nomes dos primeiros engenheiros-

12

4o. engenheiro-mor do Brasil (c.1635). Em determinados períodos da

pareceres técnicos:

Conquistas.

desenho muito conhecido de todos nós mas

Fig.44

157
I

Turriano; o do engenheiro-mor de Espanha, que de 1601 a 1606 era o 

comendador sienense Tibúrcio Spanoqui; o do engenheiro-mor das

em boa parte

jamais analisado do ponto de vista da trajetória de uma obra e 

processo de concepção e aprovação da mesma. Trata-se da "PRANTA, 

DA ÇIDADE D. SALVADOR" que integra o famoso relatório "Rezão 

do Estado, do Brasil no gvoverno do Norte somete asi como o teve dõ

Esse é o caso de um

união das Coroas as obras estiveram sujeitas a,

156 Encontramos a primeira menção a Francisco de Frias da Mesquita como engenheiro-mor do Brasil num 
documento apresentado por D. Clemente da Silva-Nigra (SILVA-NIGRA, 1945: 9-84), datado de 9/1/1616, 
referente à expedição do Maranhão e em outro documento, datado de 11/1/1619, "Apontanf de FRAhF0 
DE FR/AS DA MESQUITA INCElZ0 MOR DESTE ESTADO das obras que faitáo na fortaleza do Rio 
Grande, pera V.S. mandar se façaó se lhe parecer", que integra o “Primeiro Livro do Govêmo do BrasiF, 

pertencente ao Arquivo do Itamarati-RJ.

Merecem também destaque os

no Archivo General de Simancas (Valladolid). Longe de 

serem toscos ou naifs, como muitas vezes foram designados, são um 

instrumental sofisticado de projeto, eximiamente manejados pelos 

profissionais atuantes em Portugal nesse período, inspirando inclusive

o do engenheiro-mor de Portugal, Leonardo

a saber: Giovanni Battista Cairati

3S engenheiro-mor do Brasil (c. 1616156-1635); Diogo Paes - 3o. ou

mores das Conquistas, 

engenheiro-mor da índia (1583); Baccio da Filicaia - 12 engenheiro- 

mor do Brasil (1 597-c. 1 602); Francisco de Frias da Mesquita - 2o. ou

pelo menos, três



%
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Diogo de Meneses até o anno 

manuscritos e aquarelados pelo cósmografo de

Teixeira Albernaz I, embora o levantamento não fosse de sua autoria,

Brasil. O texto do relatório

típico procedimento de 

representação desse período, na medida em que muitas vezes as novas

de 1612", cujos desenhos foram 

sua majestade, João

propostas para um mesmo sítio eram sobrepostas a desenhos mais 

antigos. É possível supor que este exemplar da "PRANTA, DA ÇIDADE 

D. SALVADOR..." se]a uma cópia daquela realizada em Portugal pelo 

engenheiro-mor do reino, Leonardo Turriano, propondo a construção 

da cidadela em 1605, acrescida do projeto do Forte do Mar 

concebido por Francisco de Frias da Mesquita e enviada a Lisboa e/ou 

a Madri (para Spanoqui) para obtenção de aprovação, em 1609. Cabe 

lembrar que conforme carta de D. Diogo de Menezes de 22/4/1609, 

uma planta teria sido "debuxada" por Tiburcio Spanoqui "para o forte

antigo Forte do Mar. Trata-se de um

na medida em que jamais estivera no

apresenta a seguinte ressalva: "he copia do original que a sua Mag? se 

aprezentou o Anno de seis, centos, e sinquo para se dar a Execuçaõ a 

fortificaçaõ daquela cidade". O texto também informa que a traça da 

"cidadela"destinada a fortificar a parte principal da cidade - cujo fosso 

aparece representado em vermelho, à direita - era da autoria de 

Leonardo Turriano - engenheiro-mor de Portugal - tendo sido 

confirmada por Tiburcio Spanoqui - engenheiro-mor da Espanha. A 

"PRANTA" de Salvador apresenta ainda, na sua parte inferior, um 

pequeno papel, parcialmente colado e movível, com o desenho do



relativos a outras localidades

ritrova essere di presente, la qual muraglia si rapresenta tinta di Rosso, 

ci i! mancamento di essa

No verso aparece outra inscrição bastante esclarecedora quanto ao 

conteúdo do desenho: "B/Desinio de la Ciudad de Cremona embiado

medida do tipo de representação, convenções e 

códigos mobilizados por esses e outros engenheiros do período.

Na linha da "PRANTA, DA ÇIDADE D. SALVADOR"

de MHan por el Condestable. Fecho por Juo baptista Ctaricio yngeniero 

de ta forma que les parescia que se podia fortificar la Ciudad de 

Cremona q. anãdido un desinio de un Castillo de quatro Cavalleros el 

Ca vallero Tiburcio espanoqui ano 7595 y 1596".

supracitada,

encontramos um projeto de Tiburcio Spanoqui de uma cidadela para 
%

a cidade de Cremona. No canto inferior direito, aparece o seguinte

título: "CREMONA/Per questo disegno segnato B. si mostra ilmodo di Fis-45 

fortificare la Cita di Cremona volendosi tener buono la muragU che se

podem nos dar a

sobre bua lagem"e não estando de acordo com o sítio, levou Frias a 

traçar uma nova planta, provavelmente a que aí se apresenta.

A ação de Tiburcio Spanoqui e Leonardo Turriano referente ao Brasil é 

pouco conhecida. Mas seus desenhos'37

Nesse aspecto, o Archivo General de Simancas que abriga a coleção de desenhos referente ao período 
felipino e o Fundo referente ao Conselho de Guerra do mesmo período, é uma fonte inesgotável de 

informações e pretendemos explorá-lo, na medida do possível, aqui.

muraglia si vede dove é tinto di Beretino 

segnato F. e per H tinto di giallo si mostra la quantia e luocho delli 

Beloardi. Sara con questa la rellatione delia spesa, fat'(sic) in Mi lano 

alli xiii de marzo - MDXCV. Giabatta Clarici Ingegro".



desenho extremamente interessante, pois

técnicas de representação

muralha existente encontra-se portanto representada de tinta vermelha,

Fig.46
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Trata-se portanto de um 

esclarece quanto aos procedimentos e 

empregados na concepção de uma obra. É curioso observar que se 

trata de um "disegno"proposto pelo engenheiro milanês Juan Baptista 

Claricio para a fortificação da Cidade de Cremona, acrescido de um 

outro "desinio"do sienense Tiburcio Spanoqui. Claricio foi enviado ao 

local para proceder ao levantamento do estado em que se encontrava 

a fortificação da cidade de Cremona, sendo também encarregado de 

dotar a velha muralha medieval de novos baluartes modernos. A

os locais em que falha representados 'tinto de Beretino" e os novos 

baluartes representados de amarelo. Por sua vez, Spanoqui, 

acrescentou à proposta de Claricio, o desenho de uma "cidadela" para 

reforçar a defesa da cidade, representando-a numa pequenina lâmina 

de papel sobreposta à anterior, parcialmente colada e passível de ser 

levantada, acompanhada da seguinte inscrição: "Este castelo se ha 

repartido a la proporcion del pie de castilla y con presupuesto que un 

braço de MUan es dos pies".

O projeto para fortificação de Cremona envolveu diferentes soluções, 

propostas por Claricio e acrescidas por Spanoqui. Este último projetara 

dois tipos de cidadela - com forma quadrangular e com forma 

pentagonal - cabendo certamente ao Conselho de Guerra a decisão.

Nesse ano de 1595 muitos projetos foram feitos para se fortificar a 

cidade de Cremona, visto que no estado dê Milão, depois da própria 

cidade de Milão, era Cremona a maior e mais populosa cidade. No



construção de uma cidadela. As cidadelas eram muito recomendadas

dado lugar, constituindo-se em reduto de defesa

pentagonal.

Os

medidas empregados. Antes da sua uniformização, cada desenho

continha a explicação das cores, medidas e grafismos em si ou em

Fig.47

1595, no qual

contextos diversos, uma vez

que também
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muitos pontos, 

deixando a cidade completamente vulnerável. Por isso, solicitaram-se

"Planta/ Montea/ Perfil", assi

relatório anexo.

máxima, com forma perfeitamente regular e simétrica, quadrangular ou

"Braças

representação anterior. As inscrições esclarecem quanto ao

"petipé", demonstrando a necessidade de

o código de cores eautores explicam, no próprio desenho,

num único

nos tratados desse período, justamente com o intuito de reforçar a 

defesa de um

medida empregado no

adaptação dos profissionais italianos a

as medidas não estavam padronizadas

sistema. Junto à escala da "planta" Spanoqui adverte: 

decientos de Miían que cada uno se presupone de dos pies de Castilla 

poco mas o menos/ la proporcion desta planta se ha de entender con 

e! pie de Castilla que por este respeto se senala aqui de uaxo pues ay

entanto, suas muralhas estavam arruinadas em

Completa o projeto para fortificação de Cremona, outro desenho em 

inado por Tiburcio Spanoqui e datado de 

o autor demonstra aspectos da cidadela esboçada na 

tipo de

inúmeros projetos para a sua fortificação e vários engenheiros foram 

incumbidos de opinar, concluindo-se pela ampliação da muralha, 

devido ao aumento do número dos seus habitantes e seu reforço com a



alto fíno desa arte el parapetillo de dos pies de gruesso y quatro y

medio de alto ".

poderia supor, muitas vezes a

segunda condicionava a primeira. Esse é o caso das experiências com

a artilharia anteriores à decisão da fortificação da Ilha da Cabeça

Seca. Como a artilharia deveria condicionar à fortificação, optou-se

verificar de onde

viriam os ataques do inimigo, constatando-se a necessidade de se

engenheiros Tiburcio Spanoqui,

traças das

Fig.48
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por proceder a alguns disparos de canhão para se

Nino, Dom Francisco Colona e os

no dedaran

prática e, ao contrário do que se

Os tratados de Arquitetura Militar do período mesclavam teoria e

elevar o tiro e evitando-se possíveis pontos cegos. Para tanto, 

deslocaram-se ao sítio em questão o Conde de Fuentes, Dom Gabriel

mesmas e

differencia de braços en Milan y las relacione de alia 

qual". Junto à "montea" acrescenta: "Petipé de quatrocientos pies de 

vara de Castilla con que se ha de medir esta planta" e junto ao 

"perfil"'. "El altor desta muralla conforme al moderno baúna (sic) de ser 

mucho mas de los dezeseis braços y por esto no se devia rematar en lo

areal da Cabeça Seca implicou em 

inúmeras discussões. Seu desenho, em perfil, nos dá uma idéia do teor 

das mesmas e modo de resolvê-las. Representa as opiniões 

jiscordantes de Pe. Giovanni Vincenzo Casale e Tiburcio Spanoqui. 

Embora não apresente título, o desenho possui uma longa inscrição

enviado a Portugal por cinco meses, para fazer as 

fortificações necessárias, e Padre Giovanni Vincenzo Casale, 

engenheiro encarregado de tocar as obras (CÂMARA, A. 1998).

O forte de São Lourenço no



r
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"Relaciones"

comentando a referida divergência de opiniões: "Por estos dos perfiles 

se mostra la Discórdia de fr. Juan, y Tiburcio por ventura seria bueno 

conformamos con fray Juan en ta altura de ta fabrica por ser sitio 

pendi ente a la Campana y con Tiburcio en el ancho y fondo det fosso 

por la dificuldad q se demuestra en los baluartes arriba disenados 

siendo el fosso de 90 pies y porq si es siendo 25 quedaria muy baxa la 

fuerca". Segundo Alicia Câmara (CÂMARA, A.,1998), a opinião dos 

engenheiros prevalecia sobre a de qualquer outro "esperto" mas nem 

sempre o que diziam era aprovado de imediato. Tudo passava pelo 

crivo do Conselho de Guerra e em determinadas ocasiões, quando 

havia divergências de opinião, estas eram encaminhadas ao referido 

Conselho, via desenho, para que se resolvesse a querela.

Sem desenho prévio (i.e. projeto) essa profissão não existia. Os 

engenheiros sempre necessitavam dos debuxos, seja para informar o 

Conselho de Guerra seja para orientar os mestres de ofício 

encarregados da construção da futura obra. Alicia Câmara informa que 

quando morreu Frei Giovanni Vincenzo Casale, em 1593, a cargo das 

fortificações de Portugal, encontraram-se entre os seus pertences 300 

traças, na sua grande maioria simples esboços. Ao ler os exaustivos 

informes e "Relaciones" dos engenheiros do tempo dos felipes, 

pudemos verificar que utilizavam as palavras só como complemento 

da imagem. Ao contrário dos debuxos dos tempos de D. João II e D. 

Manuel I, os engenheiros de fins do século XVI utilizavam as palavras 

apenas para explicar aquilo que a imagem era incapaz de dizer, para



clareza meridiana.

chegando inclusive

3
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-

lhes pagasse, sendo enorme e perigosa essa mobilidade de uma Corte 

a outra, na medida em que conheciam a fundo o sistema de defesa dos 

locais por onde passavam, dominando, portanto, os mais preciosos 

segredos de Estado.

-

Essa era uma característica dos engenheiros militares de então: eram 

dos mais bem remunerados funcionários e estavam a serviço de quem

"a la entrada del Tajo, hazia la parte de la 

DESIGNO de guardar aquella entrada 

del no". No âmbito dessa estratégia de defesa da Barra do Tejo situa-se 

projeto da fortificação de Cascais realizado por Filippo Terzi

1594. Com a morte de Terzi, o projeto ficou

As estratégias de defesa eram múltiplas e atendiam a diferentes 

desígnios. No tempo dos Felipes foram concebidos inúmeros projetos 

de fortificação para Lisboa, visando a defendê-la de possíveis ataques 

ingleses. Os Fortes de São Felipe em Setúbal e de São João de Lisboa 

atenderam a esse propósito: 

misma ciudad (...) hecha com

em Fig.49a 

a cargo do cremonês

Os nobres a serviço de Felipe II conheciam perfeitamente os avanços 

referentes à questão das fortificações. Suas estadias em Nápoles, Sicília 

ou Milão, territórios pertencentes a Castela, os colocava em posição de 

conhecer e enviar à Espanha alguns dos melhores engenheiros 

italianos do período. A estreita relação entre as cortes européias, 

explica o fato de Leonardo Turriano ter deixado a corte de Rodolfo II, 

em Praga, quando chamado para servir o rei de Espanha em 1583, 

ao posto de engenheiro-mor de Portugal (1598).

torná-la melhor inteligível. São relatórios e desenhos dotados de



enviado a Lisboa para cuidar da fortificação da entrada da Barra do

Fig.49b

Nomeado por provisão régia de Lisboa, em 24/1/1603, para servir

"fortificações das partes do Estado do Brasil",

apenas funções militares,

construindo (SILVA-NIGRA. 1945: 9-84):
I

FORTALEZAS

1) responsável pela construção da Fortaleza da Lage (ou Forte do

Picão) no Recife (1608);
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2.7.1. Francisco de Frias da Mesquista - engenheiro-mor do 

Brasil desde c. 1616

I

1
I

1

sobre hua lagem pera resguardo dos navios que estão no porto que 

se lá por duuidas não auia sitio pera a PRANTA que estava

como engenheiro nas 

desempenhou

2) responsável pela traça do Forte do Mar em Salvador (adaptando ao 

sítio a "planta debuxada" por Tiburcio Spanoqui em 1606, "como 

V. Ma^e tem ordenado em seus modelos e traças"e posteriormente
•

realizando um novo projeto de um forte circular (atual Forte de São 

Marcelo), em 1622: "E quanto ao forte que V. Magde manda fazer

ao longo de anos não

Tejo, Leonardo Turriano, que em 1597 realizou um novo desenho para 

a fortificação de Cascais. Terzi havia proposto uma fortificação mais 

regular, ao passo que Turriano, se adequou melhor à natureza do sítio, 

propondo uma fortificação mais irregular. Ambos preocuparam-se em 

fortificar a parte de dentro, mais vulnerável, não a do rio.
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Fortaleza dos Reis Magos em Natal (1614), de 

pedra e cal, (já que a fortaleza primitiva fora traçada pelo padre 

jesuíta Gaspar de Samperes em 1598 e executada "soomente de 

taypa");

4) "traça" para a nova

se depreende do

na Capitania de Pernambuco, por serem estas as duas Praças 

daquelle Estado, e de cuja consignação e defenção depende isso 

me fizerão o meo Governo Diogo Botelho, e os Officiaes da 

Camara da dita Cidade da Ba. Hey por bem, e mando, q as ditas 

duas Praças se forte fiquem com toda a brevide possível pelas 

TRAÇAS, q delia fês o COMENDADOR TRIBULCHIO ESPANHOL, 

QUE COM ESTE ENVIO...");

DEBUXADA foi falsa informação porque o sitio he capas e doutra 

fortaleza ainda maior do que está ordenado...

3) Forte de São Diogo na cidade baixa de Salvador, ao pé da Santa 

Casa de Misericórdia (talvez adaptando os "modelos" e "traças' 

fornecidos por Spanoqui e mandados à Bahia em 1606, conforme 

nos diz o "Alvará régio de 6 de maio de 1606, a respeito das 

fortificações de Recife e da Bahia e do seu engenheiro Francisco de 

Frias da Mesquita": "Eu EI Rey. Faço saber aos que este meo Alvará 

virem q considerando eu a muita necesside q ha de se fortificarem 

a Cidade do Salvador Bahia de todos os Santos, e o Porto do Recife

5) delineou o Forte de Quaxenduba ou Santa Maria no Maranhão, 

"um hexágono perfeito";

6) desenhou as reformas dos Fortes de São Felipe, São Francisco e São 

José no Maranhão, de pedra e cal, (conforme



de 9/1/1616

estão apontadas, singindo todo o dito forte de parede pela parte de

fora que comecara em baixo em sete palmos e cada seis venha

e o mesmo cuidado e de/igencia tera

7) Forte de Sao Mateus em Cabo Frio (1617);

8) deu Fortificações do Espírito

Santo e de Fernando de Noronha (1617);

9) reforma da Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo na Paraíba, de

pedra e cal, em 1617 (fundada em 1585 pelo engenheiro Cristóvão

OBRAS RELIGIOSAS
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solta, sem modo ou regra algua de fortificação pelo q não / 

resistir a qualquer encontro de inimigos").

esta DESENHADO, a qual esta assinada por mim, e por elle, tendo 

particular cuidado de não deixar de continuar com todas que nella

deminuindo hum para sima,

Lintz e inicialmente "fabricada de huas taipas fraquíssimas em area 

dia

em fazer executar a TRAÇA, que lhe fiqua para o forte de s. fro. "))

os primeiros "apontamentos" para as

"Regimento que o Capitão Mor Alexandre de Moura deixa ao

1) Autor da "traça" da Igreja e Mosteiro de São Bento no Rio de Fig201 

Janeiro, em 1617 (como se depreende nas "Dedaraçoins de obras"do F18-203 

referido Mosteiro, feita pelo Frei Bernardo de S. Bento: “Conforme

Capitão Mor Hieronimo Dalbuquerque" ae y/1 /1 b I b que 

determ i na: "Sera advertido elle dito Capitão Mor reformar este forte 

são PheHipe na forma, e ordem, que pela TRAÇA do CAPITÃO 

FRAN=° DE FRIAS ENGENHEIRO MOR DO ESTADO DO BRASIL



CIDADE
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IX»

no atual

achei na traça antiga do Frias, como se eu de hum papel antigo que foi 

por onde se principiou este mosf°."); para a realização desse projeto à 

italiana", em 1617, os monges de São Bento solicitaram à Câmara da 

Cidade do Rio de Janeiro, o aforamento da pedreira existente

Morro da Viúva, pois "com o favor de Deos querem comesar hua 

Igreja para qual ham mister muita pedra para arcos portaes colunas 

janelas e frestas ",

2) Dada a envergadura de certas obras religiosas de linhas clássicas e 

eruditas, Silva-Nigra atribui-lhe a planta para a nova igreja e convento 

dos religiosos do Carmo do Rio de Janeiro (1618);

3) igreja e convento do Carmo de Olinda;

4) igreja de São Bento na Bahia (1612);

5) monumental projeto do Seminário da Bahia, de pedra e cal.

marcos inaugurais da conquista da Amazônia no

em 1612 pelos

1) Também foi Francisco de Frias da Mesquita, provável autor da traça 

f no Maranhão, fundada 

franceses e refundada, em 1616, pelos portugueses.

Dessa ampla e multifacetada atuação no Brasil restam apenas dois 

únicos desenhos, conhecidos, de autoria de Francisco de Frias da 

Mesquita que estão acompanhados do seguinte relatório - "Apontarrí0 

de franco de frias da Mesquita Ingeri0 mor deste estado das obras que

DUARTE, Crislovão Femandes. São Luís e Belém: 
período filipino. Oceanos, 41,2000:155.



sistema de defesa e dando

Desse
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í

gênero

Spanoqui - engenheiro-mor da Espanha -

//

• • «

Nos tempos dos Felipes foram comuns as "Descripciones"manuscritas 

- elaborados pelos engenheiros militares - por vezes pelo próprio 

engenheiro-mor - descrevendo a situação das Províncias do Reino e

2.7.2. "Descripcion de las marinas de todo el Reino de 
Sicilia ..." de Tiburcio Spanoqui (1578/1596)

fa/taó na fortaleza do Rio grande, pera V. S. mandar se façaó se lhe 

parecer". Esse precioso Apontamento, acompanhado de desenhos 

realizado por Francisco de Frias da Mesquita e datado de 11/1/1619, 

integra o "Primeiro Livro do Govêrno do Brasil" localizado por Silva- 

Nigra no Arquivo do Itamarati, no Rio de Janeiro.

categoria inclui-se o relatório de Tiburcio Spanoqui sobre o Reino da 

Sicília - "Descripcion de las marinas de todo el Reino de Sicilia 

(1578/1596); de Leonardo Turriano sobre as praças de Oran e

informar o Rei quanto à vulnerabilidade do seu Império e apontar as 

obras necessárias para garantir a sua posse.

, sabemos da existência de relatórios de Tiburcio

referentes inclusive à

Conquistas do ponto de vista do seu

pareceres sobre a forma de remediar o estado das fortificações. Nessa

Mazarquivir - "Descripcion de las plaças de Oran i Mazarquivir en 

matéria de fortificar", cujo levantamento foi realizado em 1594 e o 

códice finalizado em 1598 - e a "Descripcaõ do Reino do Algarve ..." , 

de Alexandre Massay, realizada entre 1617/ 1618 e concluída em 

1621. São documentos oficiais, assuntos de Estado, destinando-se a



Brasil. Entre 1601 e 1606, Tiburcio

embora tenha feito um estudo das

Nordeste brasileiro, como

cada una de
■

los reinos peninsulares,

que conocía tan bien, y en America. No conocemos esta obra, pero a

desenhosmuitos
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parciales, de! mismo tenor (tal qual o da "Descripcion de las Marmas 

de todo el Reino de Sícilia"- 1578-1596")- Sólo en 1602 e! rey Felipe

Também a carta autobiográfica de 30 de agosto de 1608 de Baccio da 

Filicaia, ex-engenheiro-mor do Brasil, atesta

/// te ordeno que pusiera en Hbros todas las trazas de fortificación en

no Castelo de

las que había intervenido o supervisado en

seu trabalho junto a D.

Spanoqui ocupa esse posto e 

defesas da Bahia e do porto do Recife no 

vimos, de que fora encarregado em 1605/1606, provavelmente jamais 

teria vindo ao Brasil, dada a sua avançada idade. Sobre a obra perdida 

de Tiburcio Spanoqui referente à América, Alicia Câmara (CÂMARA,

América e possivelmente ao

juzgar por los informes que hizo a lo largo de su vida /.../ hubiera sido, 

de conocerse hoy, un documento excepcional". Supomos tratar-se do 

códice de Tiburcio Spanoqui, datado de c. 1600, localizado na 

Biblioteca do Istituto delia Arma de! Genid59, sediada

Sant'Angelo, em Roma, que infelizmente não tivemos oportunidade de 

ver pessoal mente.

Corforme breve informação apresentada In: MOREIRA, Rafael. Sesimbra Monumental e Artística, 1997, 
p. 191, embora sem mencionar explicitamente seu conteúdo, supomos tratar-se do conjunto documental 
posto 'en libros’ encomendado por Felipe III, incluindo todas las trazas de fortificación en las que

Francisco de Sousa e é um indício de que

A., 1998) comenta: "Los informes que hizo en Espana en

las campanas de fortificación a las que fue destinado son, si bien



d'artig!ieria

-

ou

lacunas observadas na série de desenhos referentes ao Brasil, cuja

Essa "descripcion" Xacdoém intitulada "tratado"foi encomendada pelo

Reino da Sicília,
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•M

significa inexistência, algo que 

documentação manuscrita.

habia intervenido o supervisado en los reinos peninsulares (...), y en America", possivelmente induind 

também aquelas referentes ao Brasil.

provavelmente foram realizados para fundamentar os seus cinco anos 

de serviço (1597- c.1602): ".

I

não

período, com suas respectivas convenções e códigos, 

bem como da importância

e juntamente mi dete ii carico di capitano 

com e/ qua/e esercitai mo/ti bonbardirei e acomodai tutta 

l'artiglieria di dette Piaze forte"’60.

das atividades de Tiburcio Spanoqui que ao

servira a mando de Felipe II. O levantamento foi realizado em 1578 e

longo de três anos

mi ocupó com el carico di ingegnero 

magg/ore dt quello st ato e andando in conpagnia á visitare tutto !o 

stato e sue forteze mi ocupé in reformare mo/te di esse et altri far 

fortificare di nu ovo,

realizada no

e papel do desenho na concepção e

Vice-rei Marco Antonio Colonna, que àquele tempo governava o 

a serviço da Coroa espanhola. Trata-se do relatório 

ali

não ao Brasil, nos

ausência se verifica na

A série de relatórios conhecidos, seja os de Spanoqui (engenheiro-mor 

de Espanha), Leonardo Turriano (engenheiro-mor de Portugal) 

Alexandre Massay - mesmo referindo-se a Portugal e outros locais,

orientação das obras. Nós nos valeremos dela para preencher as

dão a noção do tipo de representação gráfica



seusminuciosa

porte de

mesmos é facilmente perceptível logo na sua introdução:
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reinado de Felipe III

todos os reinos castelhanos, inclusive às Conquistas

relatório contém a descrição

<

um Tiburcio Spanoqui. Os levantamentos eram feitos m loco

160 Sena oportuno proceder a um minucioso levantamento no Archivo General de Simancas, onde 
certamente relatórios e desenhos de Baccio da Filicaia seriam encontrados, dado que os documentos 
enviados ao Conselho de Guerra, no tempo dos Felipes, se encontram ali guardados.

"Relaciones Geográficas de Índias" o

das particularidades de cada cidade, apontando 

inconvenientes do ponto de vista militar. No tempo dos Felipes, foi 

formulada uma estratégia homogénea de controle dos seus territórios e

mapeadas todas as suas características e inconvenientes a remediar. 

Os agentes encarregados para tanto foram muitas vezes técnicos do

"Al Príncipe Don FUipe Nvestro Senor
En los Ires anos que sirviendo ala MAC? DEL REI DON FILIPE NRO 
SENOR PADRE DE VRA ALTEÇA assisti en el Reino de Sicília, se 
ofrecio ocasion para remediar atas ynvasiones de corsários, y sacar 
descripcion de todo aquel Reino, y hazer tas demas diligencias que 
en este tratado se contienen. Parecio a Marcoantonio Colona que en 
aquel tiempo gouernava por Su Mage el d ho Reino encargarme este 
cuidado, fui a cunpHr la orden com la diligencia possible, y porque 
e nel discurso dela jornada conoes lo mucho que importava para un 
Príncipe tan grande como es VsRa Alteça a quien Dios todo 
poderoso tiene aparejado el mando dela mejor y maior parte de! 
mundo TENER DE CADA REINO SEMEjANTE RELACiON, para 
poder segun las ocasiones ver las particularidades que yo 
enestatengo apuntadas, y conforme ellas mandar prover atos 
inconvenientes y moléstias que las malas vecindades suelen causar, 
me ha parecido recopilarias en este d ho tratado lo mas breve que se 
há podido. NOSE HA PU ESTO EN ESTA DESCRICION LO DE

e depois enviados à Coroa, certamente também encaminhados ao 

Conselho de Guerra ou ao Conselho de índias. O partido geral dos

o relatório finalizado (passado a limpo e aquarelado) em 1 596, já no 

. Na linha das demais "relaciones"solicitadas para 

da América -



produtos passíveis de serem encontrados ou ali produzidos - trigo,

peixe espada, mel, seda, açúcar, coral, madeira, salitre, minas de

"gente", e faz medições referentes à sua localização geográfica.

No capítulo II, o autor esclarece o porquê, por quem foi contratado e

como procedeu

comparados com o de outros edifícios, faz uma tabela de equivalência

de medidas.
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DENTRO DE TtERA por haver tenido orden de su Mage en et tiempo 
que en et tas anda va ocupado de venir a Espana, donde he assistido 
hasta este dia en ias cosas de su Real Servido que me hamandado 
encargar..."

na feitura do livro. Para que seus desenhos possam ser

"... ei Virey Marcoantonio Coluna (sic) que entonces gouernaua por 
Su Mag1 en ei dicho Reino com aquerdo de/os demas de su consejo 
determinando remediar a estos ynconuenientes y que por yguai 
porcion contribuíesen todos los partecipantes dei beneficio y tanbien 
porque se sacase uerdaderas menuda DESCRICION DE LAS 
MARINAS COM SUS PUERTOS Y CALAS Y EN LO TOCANTE ALA 
FORTIFICACION DELOS LUCARES QUE NELLAS AY SE LE 
TRUXESE PLANTA PERSPECTIUAS Y PARECERES SOBRE CADA 
UNA COM OTRAS MAS RELACIONES QUE E NESTE TRA TADO SE 
APUNTAN nombro para este efeto a my TIBURCIO SPANOQUY 
Cauallero de! Auito de san Juan contitulo y autoridad de Capitan de 
armas preminencia en aquel Reino muy reputado paraque por mejor 
acertard0 pudiese apremiar y castigar qualquier persona que 
proeu rase estoruar o no acudiese al buen sucesso deste intento. Fuy 
y tome las dichas descriciones como adelante se uera y juntam com 
la descricion delos dichos Puertos y ensenadas que hazen sus 
marinas se tomo la PERSPECT/UA DE CADA LUGAR Y TORRES

pedraria de ágata e jaspes. Descreve as características gerais da sua

"descripcion ", 

"Ubro" - apresenta 91 folios, dispostos em 

capítulos. Logo no primeiro, o autor relata sobre as singularidades do 

Reino da Sicília e causas da sua fertilidade, mencionando os vários

"relation", "tratado" ou

Este relatório de Spanoqui - também chamado



Ao invés de amostras ou pimturas, a partir de meados do século XVI

torna-se corrente o emprego da palavra traça. Essa traça corresponde

traça também

correspondia representações em planta, perfil,a montea e
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QUE AL PRESENTE ESTÁ HECHAS COMO SE UERAN EN EL 
MARGEN PINTADAS AL NATURAL con su relacíon deto que para 
reparar las sera menester dando quenta delas guardias que se hazen 
en todas partes y dela diferencia que ay entrellas en las sena/es y 
manera de guardar quien las paga y que tanto y tanbien se na 
APUNTADOS LOS SÍTIOS DONDE SERA NECESARIO HAZER 
NUEUAS TORRES Y DE QUE FORMA Y GRANDEÇA, Y COSTA, 
APROPORCION D ELOS PU ESTOS LOS QUALES SEUERAN 
SENALADOS POR LAS MARINAS COM PUNTOS AMARILLOS. L OS 
PARECERES Y PLANTAS DE CADA LUGAR Y FORTALEÇAS Y DEL 
GASTO QUE IRIA EN FORTIFICAR LAS QUE CONUIENE.
/./

PORQUE CON MAS CLARIDAD SE PUEDA COMPRENDER CADA 
PARTICULAR DE DICHAS MARINAS A SIDO MENESTER HAZER 
EN PEDAÇOS EL RODEO DE TODA LA YSLA EN FORMA GRANDE 
PONIENDO A CADA UNO DELLOS SU DECLARACION COMO 
ADELANTE SE UERA, Y PORQUE SE PUEDA TANBIEN UER , EN 
QUAL PARTE UA CADA PEDAÇO... TODO EL RODEO JUNTO EN 
FORMA MAS PEQUENA COMO SE UERA EN'EL PAPEL QUE SICUE 
PRIMERO.
/.../

EMPEÇOS E ESTA DESCRICION DEL REINO DESDE LA CIUDAD 
DE MESINA assy porq desde ally FUY DESPACHADO PARA DAR 
PRINCIPIO ALA VISITA COMO PORQUE ME PARECE AQUELLA 
CIUDAD M MAS IMPORTANTE PLAÇA DE TODO EL REINO, las 
causas porque apuntanse en el parecer que yra con la PLANTA DE 
DICHA CIUDAD".

geralmente à planta de um edifício mas nem sempre se limitava

diferenciando-se apenas dos modelos (a partir de então, em geral,

maquetes mas nem sempre). Veremos inclusive em Alexandre Massay, 

que muitas vezes essa tríade se encontrava sobreposta num mesmo 

desenho, através do recurso a papéis parcialmente colados e movíveis,

exclusivamente à representação planimétrica. A



" (1578),

autor menciona realizar o levantamento planimétrico de uma cidade,

convencionado, cabia a cada autor, em cada trabalho, esclarecer por

escrito os códigos empregados. Ao longo do texto, Spanoqui apresenta

os seus.

Fig.50

grandeza.
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jamais se utiliza desse termo. A traça correspondia ao PROJETO DE
• •

UM EDIFÍCIO a realizar-se e tratava-se de um desenho colorido. Num

Em suma, nesta "Descripcion" o 

dos Felipes realiza uma carta geral da ilha da Sicília, uma

e quando o

Ao parecer final relativo 

província, redigido em bom castelhano, acrescenta o conjunto das 

traças das novas obras a realizar, em planta aquarelada. Na carta da 

costa de cada Província, assinala com "pontos amarelos"os sítios onde 

"torres", bem como sua forma e

engenheiro militar italiano a serviço 

planta de 

situação e uma vista em perspectiva da capital de cada Província . A 

margem da descrição elabora pequenos esboços pintados, apontando 

o estado das torres e castelos já existentes em cada localidade.

ao estado do sistema de defesa de cada

numa espécie de maquete de papel. Nesse caso, ao conjunto, Massay 

também denominava "traça". Também, como veremos no Códice

Cadaval, tal como supostamente inventado por Giuliano da Sangallo e 

difundido por Sérlio, elevação e corte por vezes encontravam-se 

simultaneamente representados, meio a meio, numa mesma "traça". 

N a "Descripcion de las ma ri nas de todo e! Reino de Sicilia

seria necessário edificar novas

contexto em que o emprego das cores não estava previamente

a traça correspondia a uma representação em planta



uma

poderia dispor em caso de guerra.

A natureza desses relatórios responde

Redigidos por altos funcionários da Coroa, do calibre de Spanoqui,

Império. No terceiro capítulo Spanoqui enfatiza a importância e papel

desse tipo de funcionário régio que funciona como verdadeiro "olho"

do rei:
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Na linha dos recenseamentos modernos, Spanoqui organiza

a cada Província e nelas

técnicos funcionavam como uma espécie de retrato do estado do

"Forçosa cosa es que la persona Real y aun los que estubieren 
nombrados para su consejo se remitan en cosas tocantes a 
descriciones de províncias a parecer ageno para mejor acertar en las 
resoluciones que en ellas se les ofrecieren pues sus graues cuidados 
y continuas ocupaciones no les dan lugar a UER POR UISTA DE 
OJOS LAS ANCHUROSAS TIERRAS QUE ESTAN DE UAXO DE SUS 
COUIERNOS, Y PUES CONFIAN EN EL CUIDADO DELA PERSONA 
POR ELLOS NOMBRADA A TALES UISITAS DE QUE COM 
ATENCIONY BUEN ZELO DESCRIUE LAS PUNTUALIDADES Y 
CONSIDERA LOS REPAROS QUE EN LA JORNADA SELE UAN 
OFRECIENDO ES MUY CONUENIENTE ADMITIR SU PARECER Y 
REPUTARLE POR EL MAS ACERTADO. CON ESTA CONFIANÇA 
HAUIENDO YO YDO EN PERSONA Y CON CUIDADO UISTO 
LOS SÍTIOS Y ENTENDIDO LAS DIFFICULDADES QUE EN

eventual composição de um exército

panorama do estado do sistema de defesa da ilha, despesas efetuadas e 

novas a realizar, assim como o tipo de tropa de milícia local de que se

a fins muito pragmáticos.

i«> Homens a cavalo pagos, homens a pé pagos, homens a cavalo ‘'apremiados1', homens a pé 
•apremiados"-, bem como aponta os gastos realizados no reino com a defesa da costa de cada localidade 
(número de castelos reais existentes em cada uma delas, gastos realizados com eles, número de torres 
existentes na costa de cada localidade, gasto necessário para remediá-las, número de torres novas por 

fazer).

tabela geral, apontando a população referente

a cada cidade, enumerando o total de habitantes disponíveis para a

161. Com isso visava a dar um

acompanhados decerto por inúmeros ajudantes, esses relatórios



Sobre as traças argumenta:

No quarto capítulo apresenta uma "Relacion de!precio delas fabricas i

medidas de ilas en di versas partes i de! valor i calidad delas monedas

custos dos principais

materiais envolvidos na fabrica das obras - cal, pedra, areia e água -,

bem como os custos das jornadas de trabalho de oficiais e peones.

natureza desses pareceres e respectivos
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desenhos, apresentaremos dois exemplos: o da cidade de Messina e o 

da cidade de Sciacca. Ao contrário do restante da descrição, redigido

PROPOStTO DELAS GUARD/AS DELAS MARINAS DESTE REINO 
DE SICÍLIA SE OFRECEN AME PARECIDO NECESARIO HAZER 
SOBRE ELLAS EL PRESENTE DISCURSO PARAQUE UISTO SE 
MA NDE PROUER L O QUE MAS CONVENGA ".

"En las traças se ha puesto tanto cuidado que s/n dar oreja a otras 
informaciones con EL COMPAS se ueran las DISTANCIAS y se van 
tas mas acertadas, y como tengo dicho en e! ca/f. segundo porque 
esta matéria se deura tratar en generalpadard° para aclarar y facilitar 
las propuestas al Presidente asse hecho el siguente pape! e ne! qual 
com distincion se uera todo lo que neste proposito conuiene. Las 
torres que yo tengo apuntado q'conuendra fabricar son todas muy 
necessárias toda via para que /a mucha cantidad no enpida el gran 
prouecho que delias se causareã e notado numero mas recogido y la 
q 'son senaladarrf de maior importância asse de advertir que no se 
comprende en ei gasto de las torres sino simplerrP los quaes 
fabricarias y reparar las hechas..."

de! reino", enfatizando para cada Província os

Para se ter idéia sobre a

em italiano - língua natal do engenheiro - e com letra pouco cuidada, 

esses "pareceres" correspondiam à síntese referente ao essencial das 

obras necessárias em cada Província, sobretudo nas suas capitais,

destinando-se ao Rei e conselheiros de Estado e, portanto, requerendo 

um texto em bom castelhano e letra legível, certamente passado a



membro da ampla equipe que acompanhava um

forma mais

seu

em perspectiva da cidade não são mero ornamento. São extremamente

importantes para situar quando às características do sítio em questão,

edifícios existentes e obras a realizar. O caso da cidade de Messina é

Castelo antigo, bem

como reforçar as muralhas da própria cidade:
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terra, plana, na boca do porto, na qual há um

caráter do sítio que mereceria as 

engenheiro raciocinar (i.e. desenhai} 

conveniente. Em momento nenhum se fala em fortificação ideal; trata

"La Ciudad de Messina a mi parecer esta puesta en la mas 
importante parte que ay en estas de leuante pues frontero delia se 
diuiden los dos poderosos Reinos de Nápoles y Sicilia por un braço 
de mar que se dize el Faro e qual es en lo mas angosto de dos mH las 
de distancia y en lo mas ancho de siete millas y de largo algunas 
quinze en este cana! anda siempre la mar tan alterada que por uista 
de ojos e uisto en un tiempo de mui fresco uiento la fuerça dela 
corriente sobrepujar al Viento de manera que un nauio contodas 
uelas llenas y en popa fue menester parar com harto peligro de 
perderse; y tanbien e visto en un mismo tiempo dos corrientes la una 
por hazia Sicilia y la outra por hazia leuante y el outro por hazia 
poniente. Esta peligrosa nauegacion esto de manera que obliga la 
Ciudad de Mesina a tener de continuo pilotos apercebidos para 
quando entran los nauios en el faro uaian en ellos para guiados 
hasta tomar puerto. Estas dificultades resultan A GRAN BENEFICIO 
DEL SITIO DESTA CIUDAD pues empiden mucho al enemigo el 
imprendede por la mar y assy son de openion atgunos que si armada

se sempre de analisar a situação e o 

levantamento). Nesse sentido, tanto a planta de situação como vista

e adequar-lhe a

limpo por um

sítio (daí proceder ao

engenheiro desse porte.

Seguem o "Parecer sobre la fortificacion dela ciudad de Messina" e 

respectivos desenhos. Na planta de situação explicita-se claramente o 

obras de fortificação, cabendo ao

Fig-51

curioso, pois se trata de melhorar a fortificação de uma língua de
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"EL MUELLE ES UNA LENGUA DE TIERRA LLANA Y SEMBRADIÇA ■ 
DE FORMA CIRCULAR EN ANCHURA DE DOZIENTAS CANAS Y 
MAS EN LA PUERTA DESTE MU ELE ALA BOCA DEL PUERTO ESTA 
UN CASTILLO ANTIGUO QUESE DIZE EL SALUADOR tras e! qual 
los anos atras siendo Virey en aquel Reino Don Garcia de Toledo se 
començo un Darsana! muy comodo assi para la seguridad de! Puerto 
como para la comodidad de maderamiento para fabricar Vaxeles en 
qual tren de Ca/abria y por esto conuendria mucho acabarle. Todas 
estas causas obligan a estimar esta ciudad y supuesto y procurar que 
enemigo no se apodere det Porque si et Turco tanpoderoso enemigo 
como se sabe quisiese emprender /lo qual dios no permita/ este 
Reino de SicUia no lo puede hazer si primero no tiene por suia esta 
Ciudad y Puerto com que ympediria de todo punto el socorro que de 
Cal abri a de Taranto tierra de otranto y de todo el Reino de Nápoles 
!e podria acudir assi de ynfanteria como de uastimentos y caualleria 
que de outra suerte se puede reputar SicUia tan por tierra firme como 
lo es el mismo Reino de Nápoles por causa de! poco trecho que ay 
de un Reino a outro. EL RODEO DE LAS MURALLAS DESTA 
CIUDAD ES MUY FLACO POR LA IMPERFECION DEL SITIO 
TEN/ENDO POR DE FUERA LAS EMINÊNCIAS MUY A 
CAUALLERO Y EN MUY MUCHA DISTANCIA UAN SIEMPRE 
SUB/ENDO COMO CLARAMTE LO DEMUESTRA LA SIGUENTE SU 
PERSPECTIUA DICHA, Y POR ESTO MUY FLACO Y SUJETO 
A UA TERIA, demas de que el sue/o es todo tierra para enquanto ala 
ofencion de pala y acadou y de minas, uerdad es que la aspereça de! 
sitio porde fuera difficulta el alojanr/0, a! enemigo en oran manera. 
Anse hecho en tiempos atras unos castillos en algunas montanuolas 
para el dho efeto de impedir e! alojarri° y sujetar la Ciudad que 
siruen harto poco por ambas cosas el uno se dize la Gonzaga el 
outro Castelacho y outro matagrifon y este solamente uiene dentro 
da cerca y los otros dos por la parte de fuera ay openiones que outro 
conuendria en e! sitio que se dize !a uitoria. YO SOI DEPARECER

fuere sobrei la les conuendra desembarcar seis o ocho millas de ally 
y por tierra por hazia los arrabales que los dizenle forte ir sobre la 
ciudad ympresa harto dificultosa por muchos respetos que por ser 
d aros se dexan de apuntar. Su PUERTO es el mas HERMOSO Y 
SEGURO que YO A YA U/STO y capaz de qualquier nauio gruesa 
armada y com fundo para qualquier nauio de alto borde y tan 
acomodado que desde la orilla dela mar se sube al nauio por 
escalerilla de mano estando el nauio com la popa en tiera. Es muy 
abundante esta Ciudad de ui tu alias como se avisto por experiencia 
en las ocasiones que se anofrecido en otros tiempos hauer 
sustentado grosissimas armadas y exercitos. DEMUESTRASE SU 
SI TIO POR LAS SIGUIENTES PLANTA Y PERSPECTIVA



caso da "Descripcion de las Marinas de todo el Reino de Siciiia
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era o seguinte, ãmarelo/ utilizado para designar o que convém fazer 

(i. e. obras propostas); "colorado" representa as obras antigas (já feitas) 

e o "negro"o que se remediou. Esse código é empregado ao longo de

QUE LOS QUE ESTAN HECHOS SE CONSERUEN, MAS NO LO 
SOI DE QUE SE HAGAN OTROS NUEBOS SINO QUE SOLAM" 
SE ACABE POR AQUELLA PARTE DE CERRAR LA MURALLA 
CÕNEL BALUARTILLO QUE LE FALTA EN EL ALTO DELA VITORIA 
COMO SE VE POR LAS LINEAS AMARILLAS y se uaia remediando 
to demas dela cerca lo mas breue que sea possible y para assegurar 
de todo punto el puerto y sujetar ta ciudad uastantemente 
CONUIENE REMEDIAR EL CASTILLO DEL SALUADOR 
encorporando dentro de! el darsanal ariba dicho com que se 
asegurava de quatquier desastre hassiendo una frente de dos Bales 
por hazia la torre de San Raniery y LO DEMAS RODEARLO COM 
UNA SIMPLE MURALLA Y ARATOS SUS BALUARDILLOS donde 
puedan estar seis, o ocho arcabuseros en los traueses com dos 
pieças y poda parte de hazia el puerto para poder gotar los uaxeles 
que se fueren fabricando en el atarçanal (sic) hazer sus arcadas y 
cerrarias com una simple muralla para poderia abrir al tiempo de 
gotarlos y boluerla acertar despues quedale una buena plaça de 
armas y lugar para el alojamento de soldados bastantemente. ESTE 
ANADIMro ES MUI NECESARIO PUES EL CASTILLO DEL 
SALUADOR COMO ESTA AL PRESENTE ES MUY CHICO S/N 
PLAÇA Y MUY FLACO POR LA PARTE HAZIA LATARSANAL 
TENIENDO LA FABRICA EL MUY ARRIMADO PODRIASELE 
ANADIR AL REDEDOR DEL REUELUN UNA PLAÇA CAPAZ de 
buena artelleria a raiz de! agua para ofender mejor el nauio que 
entrase y aun quando ala outra parte dela ciudad en 
correspondência de! dicho REUELLIN se hiziese una plataforma de 
capacidad de seis o ocho pieças quedaria la boca del puerto muy 
asegurada. En la frente de hazia San Ranieri que se devra anadir sera 
forçoso hazede por de dentro en el remate de su terrapleno outra 
contramuralla para sustentarle y para encubrir los que estubieren ala 
defença de dita frente dela ofencion/ aunque mui lejos/ le podria 
uenir dela montana de matagrison com este crecimiento de plaça 
pareceme q bastantenf se asegurava elpuerto desta ciudad el Puerto 
y el darsanel sin procurar outro mejor reparo pues nolo ay poda 
aspereça del sitio como ariba se há apuntado"

j código de cores empregado era definido em cada relatório e no



Fig.52

de Sciacca.
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todo o texto, tal como se lê no exemplo do "parecer" sobre a Cidade

"Parecer sobre la Ciudad de Xaca
LA CIUDAD DE XACA ES LUGAR DE ALGUNOS DOS MILL Y 
QUATROC/ENTOS VECINOS PUESTA EN SITIO ALTO Y 
APARTADA DELA MARINA UN TIRO DE ARCABUS EL QUAL 
TRECHO ES MUY PEND/ENTE ARENISCO Y BARRANCOSO. ESTA 
RODEADA LA POBLAC/ON DE MURALLA PARTE ALO ANTIGUO 
donde los uecinos se an apoderado delia y hecho puertas y uentanas 
sino es por una parte que en tiempo de! emperador se remedio 
COMO EN LA PLANTA POR LAS RAIAS NEGRAS SE DEMUESTRA 
lo demas esta de manera fíaco que quando se a ofrecido passar 
armada enemiga por aquellos mares an desamparado los uecinos e! 
lugar con harto dano y en particular de dos con uentos de monjas y 
frades q 'estan atiro de piedra dela Ciudad en parte sujeta a qualquier 
inconueniente. Tiene un cargador delos mejores de! Reino y aunque 
no ay puerto ny abrigo para uaxe/es a buen trecho de aHi todauia es 
lugar para no dexade desamparado. CONUENDRIA MUCHO 
ACABAR DE REMEDIARLE SU CERCA. Ml OPENION ES QUE POR 
HAZIA LOS DOS CONUENTOS DICHOS SE SALGA CON UNA 
SIMPLE MURALLA Q LOS ENCORPORE DENTRO PUES EL 
TRECHO DELA CERCA U/EJA PO HAZIA AQUELLA PARTE ES EL 
MAS RU/N Y QUE MAS OBLIGA REMED/ARLO. EL SITIO QUE SE 
ANAD/ERE ES PLANO Y APACIBLEy con esto se quitara elpadrasto 
y aun dalojarrf0 a! enemigo que los dos conuentos dichos tendria y 
tanbien se sujetaria el ualle que sigue donde se pue encubrir 
qualquier grueso exercito. EL ESPACIO DESDE EL TERRAÇO QUE 
D/ZEN O CAST/LLO HASTA LA LETRA A ES POCO MAS 
DISTANCIA QUE EL DESDE EL TERRAÇO ALA B QUE ES 
FORCOSAM' REMEDIABLE; EN LO DEMAS DESDE LA A HASTA LA 
B BASTARA UNA SIMPLE MURALLA PUES UIENE HAZIA LA MAR 
Y CON CAYDA MA! ASPERA Y BARRANCOSA. LO DEMAS DEL 
RECINTO POR LAS RAIAS AMARILLAS SE DEMUESTRA LO QUE 
CONUENDRIA ANADIR Y POR EL COLORADO LO ANTIGUO Y 
L O NEGRO COMO AR/BA TENGO DHO L O QUE SE REMEDIO EN 
TIEMPO DE EMPERADOR POR ORDEN DE JUAN DE UEGA QUE 
ENTONCES GOUERNAUA A QUEL REINO EN EL QUAL TRECHO 
AY UNA PUNTA SENALADA CON LA C LA QUAL QUEDA 
SINTRAUES NINGUNO Y ES LA PARTE POR NATURALEÇA MAS 
FLACA DE TODAS PORQUE ALLÍFRONTERO ESTA ATIRO DE 
MOSQUETE UNA EMINENCIA DONDE AY UN CONUENTO DE 
DESCALÇOS PADRASTO HATO DANOSO. Gabrio Serbellon fue
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vezes projeto (palavra até então inexistente) e por vezes representação 

gráfica, substituindo progressivamente a palavra debuxo. Trata-se de

Nesta frase, desenho aparece como sinónimo de projeto:

7n questa marina uiene 7/ fogo de! Barone di Catafi che cosi a nome 
7/ fogo nõ se possuto sapere quato 77 rende per essere spiaggia aperta 
nõ ho voluto DESEGNARY torre nõ occorrendo siti cosi fatti far tante 
spesse torrj". (Folio 86)

Ao conceito de traça, soma-se o conceito de desenho, significando por

Noto - Da Bindicary alia cala di Rameme vi sono 5 miglia sara 
bisogno indetta cala nel luoco che nel DESECP si demostra farciy 
una torre delia maggior grandezza /../ Alia punta di Capo passaro 
doe a! passaríno SARÀ BISOGQ FARE UNA TORRE dela maniera en 
del DESECP segnato A si demostra qui da basso nella quale si 
spedirà..." (Mio 39)

um neologismo italiano - disegno - que circula inicialmente apenas no 

universo desses funcionários régios de ponta, como arquitetos e 

engenheiros militares direta ou indiretamente vinculados à Itália.

estos anos atras a esta ciudad y uista la importanaa y necesidad 
deste reparo fue de openion se hiziese to q' desde la E D se apunta. 
Mi pareceres que solam' en la mis ma punta sele anada el Bale_de 
partes (?) com que se escusara mucha costa y para enquanto ala 
seguridad de Repentino acometimto sera bastante remedio. El 
GASTO QUE YRA en todos los reparos apuntados que seran a! pie 
de nueuemill canas de pared no passara de deziochomill ducados 
ariba conforme al precio q se pagan las fabricas en estas partes pues 
nose hade pretender terraplenar sino solam' atgunos ualuartes porq' 
no ay en lo que se anadiere ofencion de matéria (Folio 51 v)"

Por sua vez, nesta outra frase desenho aparece tanto como sinónimo 

de representação gráfica - substituindo aquilo que outrora seria 

expresso por debuxo e demonstrando aquilo que vinha descrito no 

texto - como sinónimo de projeto.



Na "descripcion" de Spanoqui,

jamais em território da Sicília.

morte de Terzi, em 10/4/1597, Leonardo Turriano162 foi

enviado a Lisboa para dar continuidade aos projetos de

referente à

África,

1594, antes portanto de o engenheiro
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para o "cargo de Arquitecto Geral assy e da maneira que tinha FiHppe 

Tercio", datado de 22/4/1598, recebe um adendo em 28/8/1598,

especificando que "sirva de engenheiro geral e não de Arquiteto por 

ser este cargo de que lhe faço mercê"(VITERBO, F., 1988.111,147).

Turriano educou-se na Corte de Rodolfo II, em Praga, e ao passar ao

O levantamento referente às Praças de Orán e Mazarquivir, na 

fora feito em 1594. antes oortanto de o engenheiro ser designado para

no lugar de Terzi, que à sua época fora apenas "Arquitecto 

Gera!"(MOREIRA, R., 1992: 103-107). O decreto nomeando Turriano

"las

2.7.3. "Descripcion de las plaças de Oran i Mazarquivir en 
matéria de fortificar" de Leonardo Turriano (1594/1598)

terras pertencentes a uma cidade, como por exemplo "Território 

d'Augusta". Para todo o resto da ilha, fala-se em "Reino de Sicília" e

Com a

serviço de Felipe II, desenvolveu impressionante carreira como 

engenheiro itinerante.

a palavra território diz respeito às

fortificaciones que se han de hacer para asegurar ia entrada de la 

barra" e já em julho remetia a "traza y parecer"

fortificação de Cascais (1597). Logo tornou-se "Engenheiro Geral do 

Reino "



em

aigvma de Africd', enfatizando sobre os "designos" evn questão:

Logo no íncio, apresenta
Fig-53
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seu propósito:

"Esta description de Oran i Mazarquivir ua alas reales manos de Vos. 
Mag. significando el estado en que estavan el ano de 1594. Lo echo 
con mi PARECER i assistência, e de mas que falta por hazer para que 
conforme à mi corto ingenio puedan resistir inimigos, haser espaldo 
aios Espana, e facilitar ta (...) de tantos Reynos de África. (...) Madrid 
à4de Noviembro 1598"

"/.../por muerte del Rey don fílippe su hierno tanto que movido a 
lastima embio a don Diego de Cordova Alcaide delos Donzeles com 
buena armada de Castilla a cehar aios moros de Mazarquivir, i 
guardar essa plaça com DESIGNO adelante de tomar a Oran, i otras 
importantes (...). Con la vitoria destas dos ptaças, el Rey Cato/ico 
empeço hazer maiores DESIGN OS sobre las cosas de África, ansi 
por ver que el Rey don Manuel de Portugal pretendi o lo mismo (...). / 
ansi aviendo juntado grande armada para esta IMPRESA, parecia, 
que el Rey Catolico, el de Portugal, i el Turco andavan en 
competência sobre sugetar a África..."

"Historia de Oran163, i Mazarqvir, en la qval brevemente se toca

trabalhar em Portugal, em 1597. Embora o levantamento tenha sido 

feito em 1594, o códice, passado a limpo e aquarelado por algum dos 

seus assistentes, só foi concluído e entregue ao Rei em 1598. A 

introdução do Códice ou Libro, como também é chamada, explicita o

162 Supostamente filho do relojoeiro de Carlos V, o cremonês Juanelo Turriano, embora hoje questiona-se 
essa informação.

A importância de Orán, na África, é tal para os espanhóis, que em 1732 serâ ali fundada uma 
Academia destinada a formar engenheiros militares. Cf. GUBEREZ, Ramón. La organizacion de los

uma belíssima "prospettivê/' da Cidade de

Orán e do Porto e Vila de Mazarquivir, feito provavelmente com o

no Capítulo I, aLeonardo Turriano inicia o relatório contando,



é fundamentalperspectiva característicaspara se

topográficas do sítio onde está implantada a Cidade e se entender a

natureza da sua proposta de fortificação. Para se entender o prospecto,

é interessante confrontá-lo com
Fig.54

Orán e seu porto (Mazarquivir).

características físicas da cidade e seus principais edifícios,

demonstrando

//
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•Mcuerpos de ingenieros de la corona y su accion 
fortifícaciones en América y Filipinas, 1984, p. 54.

a sua fragilidade do ponto de vista do sistema de defesa:

/1(7<2/?/l ESTA MEJORADA DE EDIFÍCIOS, ANSI DE 
FORTIFICACIONES, COMO DE TEMPLOS DE SAN FRANCISCO, 
SANTO DOMINGO, LA IGLESIA MAIOR, / NUSTRA SENORA 
DELOS REMEDIOS, DE CASA DEL GENERAL QUE ES EL 
ALCAÇA VA, / DE TODAS LAS DE MAS EN GENERAL. AS TREINTA / 
TANTAS CASAS DE JUDIOS COM SU SINAGOGA LOS QUALES 
T/ENEN USURPADO TODO EL TRATO / CREDITO ALOS MOROS 
E CR/ST/ANOS (...). DE CONTINO A! EN ESTA CIUDAD DE 500, A 
600 ESCLAVOS DE RESGATE (...). POR ESTO, / OTROS MUITOS 
INCONVENIENTES, RESPETO DEL SITIO EN QUE ESTA 
ASSENTADA ESTA CIUDAD SUGETA A MUITAS OFENSAS, ANTES 
QUE SE FABRICASSEM LOS CASTILLOS SANTA CRUX, SAN 
GREGORIO / ARAZALCACER (...). MAZARQUIVIR NO SE PUEDE 
SUSTENTAR SIN ORAN, QUE ES SABER SIN EL TRATO E 
COMUNICACION DELOS MOROS, / SIN HAZER ENTRADA EN 
ELLOS TENIENDO AUASSALLADOS; / QUE ESTANDO 
MAZARQUIVIR EN SITIO FRAGOSO COMO ESTA, RODEADO DE 
MONTANAS (...) VISTO LA IMPORTÂNCIA DE NO DESAMPARAR 
A ESTA CIUDAD (...) SE LE APLICO LOS DOS CASTILLOS SANTA 
CRUZ / SAN GREGORIO / (...) EL DE ARAZALCACER PARA QUE 
EL ENEM/GO COM EL FAVOR DESSOS SÍTIOS NO PUDIESSE

descreve as

angular para tomadas à distância (MOREIRA, R., 1994). Tal vista em

en las obras publicas americanas. In: Puertos y

a planta de situação da Cidade de

auxílio de algum instrumento óptico, dotado de uma lente grande

Com base na "prospettiva"e planta de situação, supracitadas, Turriano

analisar as
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ACERCARSE PODRA TOMAR LA CIUDAD O FACILMENTE AVERLA 
SE RESPONDE QUE NO POR SER EL GIBEL SUPERIOR A TODO / 
MU! FUERTE DE SITIO COMO MUESTRA LA PROSPETTIVA DEL 
LADO QUE CAE SOBRE LA CIUDAD, aunque gran parte de las 
casas te estan mui de baxo; por lo qual se conduie, que por auer de 
tomar la Ciudad i teneria primero combiene tomar a! Castillo dela 
Silla, que es el camino derecho; i con ella sin pelear se toma el de 
San Gregorio; con estos dos plantando la bateria sobre la Alcaçava 
se puede entrar por el Gibel, que es el que despues vinde ala 
Ciudad, i a Arazalcacer sin batida ni ofenderia por outra parte en 
este CASTILLO DE SANTA CRUZ DELA SILLA queda pues la lhave 
de toda la defensa destas ptaças, el qual por ESTAR SITUADO 
SOBRE LA COROA DE UN PENASCO, i apartado dela montana que 
se leuanta ala parte del sur es tenido por inespunable: es fuerte por 
el sitio, pero estrecho i poco capas de gente, i de artilleria, sin fosso, 
sin traueses i defensas baxas, i atorno descubierto el pie del 
especialmente dela parte dela Si Ha, desde donde qualquier pelegrino 
ingenio saura plantar la bateria que haga efeto, i acercarsele (tanto 
pueda el arte) e assi o mesmo dela cumbre dela montana sobre la 
Silla se le pueden echar dentro balas que hagan mucho dano i que 
mor, todo lo qual es de mucha consideracion por ser la plaça 
embaraçada, estrecha, descubierta dela montana, i baxa en la punta 
que cae en frente delia, que casi a mano se puede subir sin escala 
COMO MUESTRA LA FIGURA DE SU PROFÍL. Tiene necessidad de 
leuantar mas esta punta, assi para dificultar la subida, como para 
cubrir mejor el restante de la fuerça, i de hazerle um pedaço de 
FOSSO, QUE SE MUESTRA EN LA PLANTA QUE SEGUIRA, para 
que quede cubierta la parte baxa dela bateria: combiene que en ella 
se restaure del TERRAPLENO las partes que se hunden por no quer 
sido pisado, que sera causa (si no se remedia) que dentro de poco 
tiempo el agua mouediça haga aruinar gran parte dela fuerça; i que 
se acomoden los Algiues que se sahem, i ala PUERTA SIN PUENTE, 
con un pedaço de fosso, para que tan comodamente como agora no 
se pueda llegar a ella a romperia o quemarla. SAN GREGORIO 
COMO MUESTRA LA PROSPETTIVA esta mui sugeto al Castillo dela 
Silla, tanto que niguna persona en el se puede incubrír delo alto; es 
harto grande para el efeto de que sirve, que es guardar el passo de 
Mazarquivir, la ladera dela montana, i la marina de la Ciudad, i de 
Arazalcaçer, i gran parte dela costa hacia Mazarquivir, i cruça com 
el artilleria mucha parte dela boca del puerto. ESTE FUERTE ES DE 
TIERRA encalado por de fuera i dentro, con su FOSSO ALA PARTE 
DELA SIERRA / DEL PUERTO que es adonde lo à mas menestor, o 
do alomenor se le puedo hazer, respeto del assiento dela pena sobre 
que esta fabricado. LA CORTINA DELA PARTE DEL PUERTO esta 
con canoneras mui auiertas, por lasquales des dela ladera dela



O relatório é minucioso, analisando a situação de cada Castelo, então

traça de uma

reforma, implicando

fundamenta

sítio " e valendo-se dos muros existentes, apenas

proporcion", cujos novos baluartes estão representados em amarelo:

inventariar projetos precedentes seustodos eos
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"e! gibel si es fortificado: por lo qual se deve fortificar esta Ciudad, i 
el Gibel, no en et modo que si ve en la PRIMERA TRAÇA DE 
INCERTO AUTOR por ser de grandíssimo e ECESSIVO GASTO, 
desproportionada a toda fortificacion real, i ala probeça de! sitio, i 
falta de defensas necessárias, antes MAS BARATO / MEJOR sera, 
SEGUNDANDO CON EL SÍTIO, ua/erse de los proprios muros, 
REDUC/ENDO LOS ÂNGULOS / TORREONES ALO MODERNO 
CON LA DEVIDA PROPORCION sigun la flaqueça delos lados, i la 
ofensa de los enemigos, COMO SE VE EN LA SECUNDA PLANTA 
DE Ml PARECER..."

linhas vermelhas representam a muralha antiga e as amarelas a

montana (adonde el fuerte dela Si/la no descubre) se puede con 
arcabuzeria maltratar la gente que estubiere..."

qual as

a argumentação do seu desenho - demonstrado em traça

"reduciendo los

Fig.55b 

específica - no fato de ser "mas barato i mejor (...) segundando con e!

A filosofia de trabalho dos engenheiros era, portanto, levantar o sítio

considerada inadequada. Em seguida, apresenta a

na introdução de novos baluartes modernos.

Fig.55a

proposta para a fortificação da Cidade, cuja autoria se desconhece, na

inconvenientes, desenhar (i.e. raciocinar) e adequar ao sítio a 

proposta, com base em padrões "modernos" (i.e. à italiana) mas

Turriano critica tal projeto, considerando-o custoso demais e

ângulos i torreones alo moderno [à italiana] con la devida

apontar

melhor



no

inconvenientes.

Fig.56a
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2.7.4. "Descripcaõ do Reino do Algarve 

Massay (1617-1618/1621)

/zde Alexandre

Em 1589 chegava a Portugal Alexandre Massay, engenheiro 

napolitano, acompanhando seu tio o Pe. Ciovanni Vincenzo Casale, 

enviado por Felipe II para estudar in loco o recorrente problema da 

defesa da Barra do Tejo, à entrada da Cidade de Lisboa (MOREIRA, R., 

1992: 179-180). Envolvido primeiro na construção do forte marítimo 

de S. Lourenço da Cabeça Seca (ou do Bugio), iniciado em 1590 por 

Tiburcio Spanoqui e seu tio, cujas plantas aqui se apresentam, 

Alexandre Massay passou depois ao litoral alentejano, construindo um 

fortim no Pessegueiro e desenvolvendo a sua atividade em Sines e Vila

militar.

Para além da beleza desses desenhos, deve-se observar o pragmatismo 

e seriedade do relatório. Daí compreende-se porque demoravam tanto 

para se completar (no caso quatro anos, 1594-1598), já que era 

necessário, ao partir em viagem de inspeção, que o engenheiro tivesse 

à mão todos os projetos precedentes - certamente arquivados 

Conselho de Guerra - , recompilados por um ou vários dos seus 

ajudantes, depois passados a limpo, demonstrando-se todos os seus

sempre adaptados à conjuntura encontrada, de forma a chegar à 

solução mais económica e eficiente do ponto de vista de estratégia

Entre todos esses relatórios, o mais impressionante é de Alexandre 

Massay, hoje sediado no Museu da Cidade de Lisboa.

»



Algarve para supervisionar as condições de defesa deste Reino, tarefa

cujo resultado se encontra contido nesta "Descripçaõ", concluída em

1621. O Códice responde portanto a objetivos de cariz militar, devido

um
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Nova de Milfontes. Entre 1617 e 1618, foi encarregado da elaboração 

de um relatório sobre o assoreamento da Barra do Tejo e enviado ao

por Tiburcio Spanoqui, e

seus habitantes e seus recursos, mencionando particularidades da sua 

micro-cultura, com intuito de conhecimento e articulação logística do

seu sistema de defesa. Tais medidas faziam parte das estratégias dos

sobre as obras e reparos necessários nas

Deste modo, apresenta uma descrição rigorosa de cada ponto de

à importância geo-estratégica das costas meridionais e à sua

Reino do Algarve e de Portugal. Assim como Spanoqui, Massay 

apresenta inicialmente um mapa de conjunto dos dois Reinos e depois Fjg56b 

mapa de situação de cada povoação litorânea analisada,

permeabilidade a ataques de corsários ingleses-e norte-africanos.

interesse da costa dos Reinos de Portugal e Algarve, contabilizando

Estados Modernos de controlar os seus respectivos domínios.

Para nós, interessa analisar a metodologia de projeto desse engenheiro 

e soluções gráficas a que chegou nas traças que nos legou. Do 

mesmo gênero e conteúdo da "Descripcion"do Reino da Sícilia, feita 

de Orán e Mazarquivir, feita por Leonardo 

Turriano, embora dotada de traças muito mais elaboradas, essa 

"Descripção do Reino do Algarve , feita por esse engenheiro militar 

italiano a serviço dos felipes, constitui-se num longo relatório, 

destinando-se a informar o supremo Conselho de Guerra e da Fazenda 

fortificações litorâneas do



que
/

aquarelados e apresentam

do

remetem a uma legenda presenta em fólio anexo.
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164 Em geral símbolos convencionais (como letras) nos

um código de cores próprio. Utiliza-se do

"pardo"(espécie de azul acinzentado) para as obras já existentes e 

vermelho para as obras novas que estão sendo propostas. Legendas 

explicativas integram em

(maquete). Nesse caso, a

peculiares, envolvendo numa mesma representação

simultânea de planta, montea (elevação) e perfil (corte), através do 

recurso a lâminas de papel, parcialmente coladas e móveis, tal como

com muito mais sofisticação técnica. Os desenhos são todos

trassa apresenta características muitos 

a visualização

havíamos visto nos desenhos atribuídos a Mateus Femandes, só que

escrevendo-se nelas próprias, à exceção das plantas de situação164. 

Quanto à escala gráfica, utiliza-se do petipé tal como Spanoqui e 

Turriano, mas desta vez empregando medidas utilizadas em Portugal e 

Algarve. Para as trassas empregou em geral uma escala gráfica de 50 

a 100 palmos e para as plantas de situação utilizou-se de um petipé 

de 50 a 300 brassas, bem como da rosa dos ventos para orientação 

das mesmas. As convenções empregadas nos mapas são as mesmas 

pmpregadas na cartografia, que analisaremos no Capítulo V. No 

riomento, interessa-nos analisar a natureza do relatório de Massay, seu

geral o texto anexo às trassas, raramente

apresentando as respectivas "trassas" - propostas das obras que 

considerava necessário realizar-se -, sempre que possível, 

confrontando com projetos anteriores de outros engenheiros militares. 

Nesta "descripçaõ" fica clara a distinção entre trassa e modelo



pragmatismo, codificação, engenho, além da indiscutível beleza da

arquitetura visual das suas trassas.

O relatório apresenta escalas de abordagem. Para cada caso, parte-se

principais povoações litorâneas e estado atual das suas fortificações -

arruinadas ou desprovidas de munição - apontando-se depois as obras

engenheiros, para que tudo pudesse ser decidido pelo Conselho de

Guerra e pelo Conselho da Fazenda.

procedimentos aqui observados são extensivos a todas as demais

I

191

necessárias e, sempre que possível, cotejando pareceres de outros

localidades estudadas pelo engenheiro militar:

“RELAÇÃO E TRAÇA DA BARRA DE VILLA NOVA DE PORTIMÃO 
CÕ TRES PARECERES DE FORTES A EMTRADA DELA DA PARTE 
DA VIL LA E O VTRA DA MESMA VIL LA COM NO VO SERQO.
A sobreditta Vi Ha está ao longo de hu fermozo e largo Rio q algus 
Autores queri~sao q fosse ditto antiguamte porto Aníbal. Nelle ao 
presente entrão mtos nauios grandes e com diuersas mercadorias, e 
asim emtrão nelle guales reais e poucos annos ha q'nelle entrou o 
Rey de fez q'he assas notorio, em esta Vi Ha esteue apozentado algus 
mezes com sua gente q'seria de 500pessoas. He serquada esta Vi Ha 
de dos muros e a vera coiza de 5 annos q'e! Rey nosso Sõr os 
mandou de nouo comsertar, tem mto arabaldes forado serquo q'se 
devião meter dentro a noua muralha como no fim D's querendo eu 
apontarey a V. Sa. He Sõr delia e Alcaide mor ao prezente Dom Me[ 
de Castello branco, ESTA A VILLA MEJA LEGOA DA BARRA PA 
DENTRO ANTES MENOS Q'MAIS COMO SE PODERÁ VER NA 
SEGTE TRASSA A QUAL SERA A DESCRIPÇÃO DO SITIO DA 
D/TTA VILLA E BARRA, a qual tem de fundo na sua emtrada nas 
marés agoas 34 palmos e emtão podem emtrar por et la nauios de 
300 toneladas ou mais. ESTA BARRA ESTA EMTRE DUAS PONTAS 
DE COSTA BRABA AS QUAIS ESTÃO ATIRO DEARTELHARIA HUÃ 
DE OUTRA Q'COM QUALQUER DEFENSA Q'OU EM HUÃ OU EM 

• • • *

O primeiro exemplo diz respeito à Vila Nova de Portimão. Os

sempre do geral para o particular, ou seja, da descrição geral do Reino 

do Algarve e Portugal, para o mapa e descrição da situação das suas
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OUTRA SE FASSA DEFENDERA À EMTRADA E SAH/DA DA D/TTA 
BARRA MTQ BEM ESE FARA A DITTA DEFENSSA COM NAÕ MTA 
DESPEZA ASIM DE FABRIQUA COMO DE SOSTENTO ORDINQ 
DELLA Q'TUDO AO D/ANTE SE DIS DEST/NTAMTE E HUÃ CO/ZA 

E OUTRA SE AMOSTRA ASINALADO.
Ao longo dos muros desta Villa esta hu Beluarte da pte do Rio 
q'defende e ofende a emtrada da ditta barra, e nelle ha hu camello 
de bronze e 3 esperas e há pidro tudo bronze ha ma is 4 fa/cois de 
camara são de bronze, escuros e com esta Artelharia se defende ao 
prezente e ofende os navios q'dentro do ditto Rio emtrão, e naõ 
alcanssão a ofender demtrada da ditta barra por estar o sobred/tto 
Beluarte mto longe delia, tem esta Villa pa administração da 
sobreditta Artelharia 6 bombardros e hu comdestab/e e somte dois 
delles saõ salariados com 5Urs cada anno e o comdestab/e 10U os 
quais se pagão da Renda da emposisão desta Villa (folio 23 v )" 
U
"EU VISITEI ESTA VILLA E RECONHECI A BARRA DELLA DE HUÃ E 
OUTRA PTE POR MANDADO E ORDEM DE V.SA. E COM A 
MESMA VEJO COMIGO O DTOR RUY LOURCO E COMNOSCO 
SE LEUOU OFFICIAIS DEJUST/SSA ESOLDADOS E A GENTE MAIS 
PRATICA E EMTENDIDA Q NELLA AVIA, SE LEVOU OFFISSIAIS E 
PILOTTOS NATURAES E FORASTOS PA SE VER E JULGAR, E 
DELLES TOMARÇE PAREÇER DE QUAL DAS PTES DO DITTO RIO 
ERA OU SERIA MILHOR O SITIO PA SE FAZER NELLE A 
SOBREDITTA DEFENSSÃO, PA EFEITO DE ESTORUAR A EMTRADA 
DA BARRA DO DITTO RIO 12 PESSOAS Q DERÃO SEUS VOTTOS, 
NOUE DELLES FORÃO DE PAREÇER Q A DITTA DEFFENSSÃO SE 
FIZESSE DA PTE DESTA VILLA NO SITIO DE STA CATERINA 
DEBAZA MAR, OS 4 FORÃO DE PAREÇER Q A TAL DEFENSSÃO 
SE FIZESSE DA OUTRA PTE DO RIO NO SITIO Q SE DIS STACA TA 
DE RIBAMAR, O QUAL SITIO A MIM NÃO SAT/SFAS NEM 
CONTENTA, reportandome sempre à milhor juizo q o meu, e na 
verdade me pareçe q elle senão deve aprouar, pareçendome q o 
principal emtento desta defenssa he quererçe estoruar hu atrevido 
corsário q'queira emtrar. (...) e alem do asima ditto, o sitio da pte 
comta da Villa he alto mais de 100 palmos mais q a superfiçe do 
mar e a Barra mto a pique delle e passando os nauios mto por baxo 
a Artelharia lhe não pode ofender nem bem descobrir, elles hirão 
emtrando a seu saluo, o q não acontessera no outro ditto sitio da pte 
da Villa porq elle he mais baxo quazi a metade da superfície do mar, 
e a ditta Artelharia ofende antes de emtrarem os navios, e depois de 
emtrados estando de fronte da defensa, e o propio fas estando mais 
adiante, tirando sempre a elles de ponto em branco sem abaxar nem 
leuantar a ditta Artelharia como ou vera de ser na pte comta o qual 
tem dois passos de beber mais de meja legoa longe e estes da pte da



locais sobre o sítio que

mereceria defesa, promovendo inclusive uma votação para tanto. Seu

sua proposta
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Vi Ha os tem quazi debaixo de sj, o da pte conta, tem dois sitios onde 
o enemigo pode com fassilidade dezembarquar sem ser da ditta 
defenssa ofendido q pode ir dadhe asa/to por terra, o q não tem da 
pte da Villa senão mto longe e em sitio chão q com brevidade a 
gente de cauallo pode acodir a estoruar tudo, e mais q debaxo da 
ditta defenssa ou sitio da pte comta da Villa não podem nem 
acostumão estar os nauios juntos esperando maré pa. emtrar, E da 
pte ou sitio da ditta Villa destão e acostumão fazer sempre, e 
estando a Artelharia no ditto sitio estoruara os enemigos, e 
defendera os amigos, e o q a mim pareçe q'mais emporta he q'o sitio 
da pte conta, fazendoçe nelle defenção por estar solitário e longe da 
pouoassão pa. o socorrer com brevidade, sera necessro elle prezidio 
de ordinto e mantimto q sera de custo; e o da pte da Villa o escuza e 
basta somte nelle dois dos propios Bombardros e com as mesmas' 
pagas e pte da gente das ordinças vegias asima dittas, e o socorro 
breue q'noo tenpo de neçessidade elle tera da Villa asim de pé 
como de cauallo, munissois e mantimtos.
O sitio da pte conta não descobre bem a costa da sua pte por Rispto 
de a/gus ou tos q'o estoruão, e o da pte da Villa descobre da sua 
benissima, e pte da conta, e asim mesmo a min pareçe q a obra 
custara assas menos fazendoçe da pte da Villa do q fara fazerçe da 
conta, e ditta defenssa asegurara o musto dos frades q'esta junto 
delle e as embarquaçois pequenas q'peguadas ao ditto musto de 
ordinto estão juntas em coradas q'comfasilidade ou de dia ou de 
noite hu atrevido pode ou com lanchas ou com barquo, por hua 
baretta q'desta pte esta ir catiuar os frades, e tomar os dittos barquos 
ou queimalos, e fazer o propio ao musto como fizerão no cabo de 
São Vte q assas custo e a de custar da fazda de Súa Magde refazelo, 
e isto propio pode acontesser, o q não será fazendoçe a ditta 
defenssa neste sitio da pte da Villa. A MIM PAREÇE Q'QUALQUER • 
PESSOA DE JUIZO COMPRENDERA FACILMTE TUDO PELA 
TRASSA A SEGTE A QUAL EU MED! TUDO PONTUALMTE E VJ 
ASIM DE HUÃ COMO DE OUTRA PTE DO DITTO RIO e commigo 
adverti o a tudo o sobre ditto Dtor e portanto escuza rej mais rezo is, 
bastando em tudo o bom juizo de V. Sa. a quem nosso Sor ..."(folio 
24) •• ‘

Massay consultou pareceres de práticos e

último parágrafo eparecer final concentra-se no



encontra-se desenhada nas Massas seguintes, feitas por ele a partir das

demonstra o

(“declaração"):
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i

como aos projetos para o referido forte.

acompanhada da seguinte legenda

" Declaração da seg vinte traça"
no. 2 He o marquo da Barra; no. 3 he hua Angra onde se embarqua 
e dezembarqua
no. 4 He outra Angra mais comoda a embarquar e dezembarquar; 
no. 5 he o sitio mais baixo q o do no. 6. No. 6 he o sitio de Santa 
Catna de Ribamar reprouado pa nelle se fazer forte por ter outro sitio 
onde se pode dezembarquar sem ofenssa q'he onde esta no. 7.
no. 8 He a emtrada da Barra q'tem de fundo em preia mar de agoas 
vivas 3 Brassas e meja de 10palmos cada hua emtra por ella navios 
de 300 toneladas segdo dizem os pilottos.
no. 9 He baixo q'não navegão navios por si ma de He senão caravelas 
pequenas. No. 10 he hu canalzinho por onde emtrão Barquos e 
caravellas na préa mar. No. 11 he sitio baixo de paul e lama, no 
qual há algus moinhos de agoa dosse q'por não fazer ao cazo senão 
apontão. No. 12 he a porta da serra.
No. 13 He o postiguo de São Sebastião. No. 14 he a porta de São 
João. No. 15 he a porta da prassa. No. 16 he a porta de Sta. Izabel. 
No. 17 he a porta da Ribra. No. 18 he a porta dos fumeiros. No. 19 
he o Rio pello qual se navegua até à Cidade de Silues q'sera da Va. 
duas legoas.
No. 20 He o forte q'se propom onde esta a LETRA O, o qual he 
asinado em major forma as dedarassois delle em particular estão 
nos 3 PAREÇERES ao diante asinalados.
No. 21 He a torre quadrada da q'no primro ponto da Relação se 
tratta."

A planta de situação vem

medições realizadas in loco.

k primeira trassaé uma planta de situação; descreve e - Fig57

sítio no qual deveria ser inserido o projeto proposto (N), sítio bastante 

escarpado, à beira de uma de falésia na "emtrada da Barra" do Rio, à 

porta da Cidade. As três seguintes, são três diferentes pareceres. Como 

já dissemos, a palavra trassa aqui se refere tanto a mapa de situação



Sobre os três paresseres

•»

baluarte ladeado por meias

munições (C), à pequena ermida de Santa Catarina (B) incorporada ao

interna do dito alojamento.
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cortinas. Levantando-se a lâmina de papel (C) (F) (B), parcialmente
* •

movível, referente à cobertura da casa dos soldados e

e trassas propostas, Massay esclarece:

As três trassas supracitadas têm uma

"SE O DITTO FORTE SE FIZESSE NO SITIO Q'NA RELAÇÃO DE 
V/LLA NOVA SE TEM APONTADO Q HE A DA MESMA PTE DA 
D/TTA V/LLA QSE D/S ST A. CATA. DEBAXA MAR, NÃO SERA 
NECESSRO SERQUARÇE DE AL TOS MUROS TODO O SITIO E 
SOMTE ABASTA SERARÇE HUÃ PONTA, e abrir, o fosso, posto q'o 
ditto fosso pouco ou nada se deue abaxar por q o sitio he pendente, 
e somte com o espaito se guanha o fosso, o ditto espaito se deue 
fazer de modo q'elle não si rua de trincheira ao enemigo, e 
pareçendo o fosso escuro se pode por q na verdade o ditto forte não 
he sugeito ma is q'ahu asa!to ou bata de mão q'he de pouqua dura 
por Rispto. do breue socorro, e com lhe fazer hu Beiuarte, e dois, 
pedaços de cortinas, ou fazedhe dois mejos Beiuartes e huã cortina, 
ou hu Beiuarte com dois mejos como na prima, e segda. e 3a. traça 
segtes se ue asinafado e declarado q'qualquer delias pode mto. bem 
servir, e se podem fazer major obra, porem à mim pareçe q'abasta 
de modo q'se aponta, A emtrada de He se faz da pte da Vi Ha e 
cortina e mejos Be Zuartes se deuem aleuantar 25 palmos pouco mais 
ou menos pa. q'fiquem mais altos q'o chão da ermida q'esta por 
fora, o qual he mais alto q'aponta a sobre ditta contia e emsima 
delles se pode por 4 pessas ou as q'pareçem necessas. pa. guarda da 
terra enabaxa se lhe poderá por à cantidade q'pareçer necesso. pa. 
ofenssa e defenssa da barra, com sepentear e escapar a Rocha ao 
redor delle pa. q'senão possa sobir valendoçe da pedra q'della se 
cortar pa. a obra, fazendoçe a prassa baxa sem perapto. escuzama: 
q'fazendoçe de qualquer das 3 manras. as inaladas alguãs deferenças 
no custo a vera porem sera pouco e emtendo se fara com hu conto e 
200U de despeza pouco mais ou menos q'he qto por hora devo 
dizer." (folio 28 )

primeiro parecer, Massay propõe um

forte e à praça alta para artilharia (F), vê-se a compartimentação

característica muito peculiar. No
Fig.58

colada e



Fig.59a

as
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X a

No terceiro parecer propõe-se nova

baluartes (um baluarte e dois meios baluartes). A mudança ocasiona

o desenho

No segundo parecer, a diferença reside na introdução de dois meios 

baluartes e uma cortina. O desenho do fosso (E) acompanha 

modificações. Levantando-se a lâmina de papel (FCB) referente a essa 

parte do forte, pode-se ver a compartimentação interna da casa para os 

soldados e munições e terrapleno dos baluartes.

mudança no desenho dos F'g-59b

modificações na disposição do alojamento dos soldados.

Alexandre Massay propõe também um desenho para a fortificação dos 

arrabaldes da Vila Nova de Portimão, para além da antiga muralha, 

utilizando de Unhas vermelhas para representar a obra proposta e da 

cor “parda" (azul acinzentado) para representar quadras, ruas e praças, 

bem como a antiga muralha.

Como vimos, sempre que necessário, cabia ao engenheiro apresentar 

mais de um parecer sobre a fortificação de um determinado sítio para 

que o Conselho de Guerra e Conselho da Fazenda pudessem avaliar e 

aprovar a pertinência de cada proposta. O projeto do forte não se fazia 

em abstrato, no gabinete, mas era fruto de um minucioso exame do 

sítio, feito pelo próprio engenheiro, adequando 

topografia e situando o edifício na melhor posição em termos 

estratégicos. Longe de serem fortificações dotadas de uma geometria 

perfeita, o desenho resultante, condicionado pelo sítio escolhido, 

materializava formas irregulares e variadas, embora obedecendo a 

todas as regras da boa fortificação.



As novas fortalezas propostas eram muitas vezes de terra e faxina (feixe

de paus secos), mais baratas e fáceis de construir.

Economia é palavra de ordem

apresentar a solução mais cômoda e barata para a obra em questão.

No Cabo de São Vicente havia um forte antigo e um mosteiro de frades
Fig-61

franciscanos.

mosteiro.

orçamento, tal como descrito no folio 49:

paredes velhas do Mosteiro e do

Castelo; roxo para as casas construídas por D. Sebastião; amarelo para

as obras de madeira. Embora não muito nítida nessa imagem, a parte
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do desenho passível de ser

O código de cores empregado nessa trassa é: vermelho para as obras

levantada está indicada pelo número 3 e

segurança do referido forte eDecidiu-se reforçar a

novas propostas; "pardo" para as

e cabe também ao engenheiro

Para tanto, Massay propôs a seguinte obra, com seu respectivo

"falta pa. cobrirçe os A/mazens asina/ados com a letra R q'an de se 
ser cobertos de abobeda e por sima a de aver Artelharia q'farão de 
custo em sua prefeição 200U" 
"falta acabarçe o fosso asinado S q'de prezente esta em meja altura 
q'fara de custo 250U" 
"falta a guarnição das cazas relas asim nas terreas como nas 
sobradadas q'são asina/adas com o no. 3 e falta por fazer á escada 
pa. ellas asinalada de no. 4 e o comserto da chimine Real q'tudo 
fara de custo em sua prefeissão 160U"  
"falta por cobrir o corpo de guarda asinalado P, q'a de ser de 
abobeda e a madra. da porta e ponte leuadiça asinalado T, e fara de 
custo 130 U"  
"falta por fazer o Beluarte asinalado de no. 7 e de cor vermelha e por 
atj esta o muro todo desmantelado e mal seguro q'fara de custo 

360 U" 
e sem mH rs 

 1-100U"
a despeza hu conto"que tudo soma



—

arquitetura visual desse
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Com relação à Vila Nova de Milfontes, no litoral do Alentejo, em

a cor "cazas reaisroxa, correspondendo às

pelas letras R (casas de

parte superior) e P

representada com

q'mandou fazer el Rey dom Sebastião", 

soldados na parte inferior e praça de armas na 

(corpo de guarda do Castelo).

Outro projeto diz respeito à fortificação da Ponta de Sagres, Flg62 

impressionante promontório rodeado de falésias. Estrategicamente 

muito importante, na extremidade inferior do Reino do Algarve, a 

proposta consistia na introdução de um sistema de defesa voltado para 

a proteção da partedo interior e não do mar: construção de 2 meios 

baluartes (A), fosso (E) grande à frente dos mesmos; casa dos soldados 

e oficiais (G).

1598, o Conselho de Guerra mandou-lhe vistoriar o sítio e propor 

trassa e. "relação"(relatório) referente ao que lhe parecesse necessário. 

Massay seguiu as determinações do referido Conselho, fazendo "... 

traça do forte, em dois pareçeres" e apontando "... o sítio onde ella 

com vinha fazerçe".

Segue-se uma planta de situação, acompanhada de um relatório sobre Fig 63a 

o estado atual do Forte de São Clemente, cuja obra se concretizou em

1599, conforme a trassa proposta por Alexandre Massay. Na referida 

relação (relatório), realizada por ocasião da visita de inspeção de

16/7/1618, Massay apontou as partes que mereceriam conserto e 

despesas a efetuar com os ditos reparos.

Em paralelo, apresenta a trassa da obra, indicando os pontos que Fig.63b 

mereceriam reparos. Interessante analisar a ----- ‘ 1 1----- F'8’64



Artilharia (N)

que representa a casa do soldado (I), abaixo do Corpo de Guarda (B),

pode-se ver o compartimento destinado aos armazéns (H).

Na parte inferior do desenho, aparece o mesmo forte representado em

elevação

aspectos do interior da fortificação (T), enfatizando seus diferentes

situação dodesníveispavimentos,

terrapleno (D).

Com relação à arquitetura visual das trassas das primeiras décadas do 

bastante elucidativos os desenhos referentes aos

vê-se
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e no eirado para mosqueteiros (O), cujo papel, uma vez 

levantado, permite-nos ver o terrapleno (D), o Corpo de Guarda (B), as 

casas dos soldados (I) e a Ermida (C). Por sua vez, levantado o papel

a elevação de uma dase perfil . Externamente,

fachadas, que uma vez desdobrada para baixo, mostra em perfil

e a

desenho. Trata-se de uma trassa envolvendo planta e perfil. Em ambos, 

Massay utilizou-se do recurso às lâminas de papel parcialmente 

coladas e movíveis. No caso da planta do Forte de São Clemente, a

parte móvel concentra-se na Praça alta, destinada a acomodar a

as respectivas alturas e

século XVII, são

fortes da Ilha do Pexigeiro, que distava duas léguas da Vila Nova de Fíg.65 

Milfontes e três léguas da Vila de Sines, ambas na Província do 

Alentejo, Reino de Portugal. O histórico das obras é também 

interessante para elucidar o processo de realização das mesmas. 

Inicialmente havia sido enviado ao local outro importante engenheiro 

militar de origem italiana para o reconhecimento do sítio, Phelippe 

tersi". Em seguida, nova diligência fora determinada pelo Conselho da



1588,

de forma muito

Ao lado, na planta, encontra-se representada

trincheira projetada (M).

Vila Nova de MHfontes. Em 1602

Na sua
I
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, com "pontinhos", a nova

Fig.66a

Fig.66b

(N) -, as duas últimas representadas na

e trassa de

no entanto, foi

. 1

■

elevação de uma das

planimétrica, a

soldados, pilotos, armadores.

A traça do forte proposta por Terzi para o continente, em 

aparece representada por Massay, neste relatório, 

interessante. Tal como no forte de Milfontes, num mesmo desenho

Outro fortezinho, agora na

e craca. A trassa seguinte 

representa o referido fortezinho, extremamente regular e simétrico, 

dotado de quatro baluartes. No desenho, o engenheiro utiliza-se das 

mesmas técnicas de representação descritas anteriormente. Planta, 

elevação e perfil num mesmo fólio, utilizando das lâminas de papel 

movíveis. No perfil representado na lateral esquerda do desenho, ao 

mover-se o papelzinho que representa a 

fachadas (O), vê-se o seu interior (L), bem como a profundidade do 

fosso (representado na planta pela letra H), a altura do terrapleno.

Ilha, fora realizado por ordem - --------- --  - Fig67a

Massay. A sua construção foi interrompida de 1598 a 1602, por F|g-67b 

ocasião da obra realizada na

Fazenda ou da Guerra, desta vez integrada por práticos - capitães,

aparecem sucessivas vistas do mesmo edifício - a 

elevação de uma das fachadas (O) e a vista em perfil do seu interior 

lateral esquerda do desenho.

retomou-se o corte de pedras para a mesma que,

novamente interrompida em 1603. Na sua visita de inspeção 

realizada entre 1617/1618, Massay encontra a obra lamentavelmente 

abandonada e envolvida em limbo



Também

Fig.68

Calheta (H), na qual aparece escrita a profundidade da sua enseada.

Além da obra a se concluir

estavam carcomidos e muito danificados, e no qual não havia casas

para alojar todos

Tratava-se de um castelo medieval, dotado de muros encimados por

2Q1

propôs reformá-lo. Antes, porém representou-o, como se encontrava, 

tal como demonstrado nesta traça .

Técnica de representação semelhante é observada no projeto para a 

Vila de Sines e sua Calheta. Mais uma vez, Massay apresenta uma 

planta de situação representando o sítio da referida Vila, Castelo (E) e

na representação planimétrica, ao mover-se um pequenino 

pedaço de papel, verifica-se o Corpo de Guarda (B) sob a Guarita (C).

os soldados. Para amenizar tal situação, Massay

na Calheta, Massay elabora a traça

uma vez levantadas as

ameias e

Artilharia. Na trassa,

Fig.69

referente à fortificação do antigo Castelo da Vila de Sines, cujos muros

uma torre de menagem (B), adaptado com elementos 

modernos, tais como cortinas e revelim (H), destinados a alocar a

em perfil (na lateral esquerda do desenho), 

encontra-se representada a fachada oeste da muralha (C). Por sua vez, 

na planta, através dos tais lâminas de papel movíveis, encontra-se 

representada a fachada norte (F), a fachada leste (E) e a fachada sul (O). 

Na mesma, menciona-se ser a espessura dos muros de 10 palmos, 

sendo as demais medidas inferidas a partir do "petipé". Como se vê, 

fachadas, tal representação bidimensional 

converte-se numa representação tridimensional, transformando-se 

numa espécie de maquete de papel.



reforma.

soldados Fig.70a

armas e

Fig.70b

armazém para armas
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Fig.70a

Fig.70b

uma grande praça para artilharia (A) que deveria ficar de 15 a 20 

palmos mais baixa que a muralha, protegendo a antiga torre demuralha, protegendo a

No primeiro parecer são pensados novas casas para os

casados (E) e respectivos quintais (F), armazém para as

munições (H), casas para soldados solteiros (D), corpo de guarda (C) e

Para a fortificação da Vila de Sines, Massay realiza três pareceres, em 

duas traças, representando três possibilidades de reforma e adaptação 

do referido Castelo. Numa escala maior, cada trassa representa o 

Castelo em meio a malha urbana e as consequentes implicações da

e (E) corpo de guarda coberto de 

distribuição das casas dos soldados e

menagem. As casas da ala direita, para soldados casados, aparecem 

representadas em lâmina, passível de ser levantada. Tal como nos 

demais desenhos, é utilizado o mesmo código de cores: vermelho para 

as obras novas e "pardo" para os muros velhos.

A segunda traça mescla o segundo e terceiro pareceres num mesmo 

desenho. No segundo parecer, se deveria construir (B) uma nova 

praça baixa para a artilharia, de formato diferente da anterior, (D) 

quatro grandes baluartes altos 

abóbada, mantendo-se a

e munições, tal como proposta no primeiro 

parecer. A forma é mais sofisticada que a precedente e é reforçado o 

sistema de defesa externo. O terceiro parecer encontra-se representado 

sob o anterior, bastando levantar a lâmina de papel movível para 

conferi-lo. Assim o fazendo, podemos verificar as alterações no



interessantes é a do forte circular de São Lourenço no areal da Cabeça

representandos

segunda lâmina, em (B), vemos os aposentos e todos os demais

- e, em (C), o sítio ou porto para ancoragem de barcos ou fragatas. Na

central,

lâmina, (F) representa

203

sistema de defesa externo, propondo-se (I) a praça de artilharia, (L) dois 

baluartes altos e (M) dois meios baluartes baixos.

-

-

■

situada sobre o torreão central, na qual podiam ser colocadas 12 peças 

de artilharia. Na parte inferior do desenho, aparece o correspondente 

perfil, representando o seu exterior (M) e interior (I) - ao abaixar o 

papelzinho — bem como a altura da maré, ou préa mar e baixa mar (L).

em planta e perfil, os múltiplos aspectos da referida 
*

obra, em seis lâminas. Na primeira lâmina, encontra-se representado o

alicerce que sustenta subterraneamente o forte, sob o mar (A). Numa

compartimentos de serviço que estão localizados nos porões da 

fortaleza - tal como também se pode observar no correspondente perfil

mejo". Na quinta lâmina, (G) representa

sobrado do ditto toreãd'. Na sexta lâmina, (H) mostra a praça alta

trassas de Massay presentes nesse relatório, das maisEntre as

terceira lâmina, (D) representa a praça baixa que envolvia o torreão 

na qual cabiam 30 peças de artilharia - tal como se vê no 

perfil abaixo - e (E) o primeiro pavimento do torreão, sob o qual 

ficavam as duas cisternas, os armazéns e tudo o mais. Na quarta 

"a se^. pranta do primro. sobrado do torião do 

a "terda. pranta do se^°.

Fig.ZIa 

Seca, cujo projeto é de autoria de Tiburcio Spanoqui, executado peloF'g-71b 

Pe. Giovanni Vincenzo Casale (1590), tio de Massay. A representação 

é fascinante, na medida em que num único fólio, se encontram



e

maquetes de papel
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uma representação planimétrica do mesmo edifício.

Progressivamente observamos

desenhos supostamente inventados 

difundidos por Sérlio, trata-se de uma

como a supracitada, que
✓

na técnica anterior. E o

substituição 

representação exclusivamente gráfica, tal 

desse conta de todas as variáveis implícitas

O ?° ' encontra-se compilado o relatório de Massay para os Reinos do Algarve e
Portugal (1617/1618). Embora não pudéssemos ter tido acesso ao original (Casa Forte n. 29), guardado a 
sete chaves na Torre do Tombo, consultamos fotocópias do mesmo, que nos deram a impressão de que as

por Giuliano da Sangallo 

representação que mescla, 1Zz a 

’/2, corte - mostrando o interior do edifício - e alçado - mostrando o 

exterior da fachada. Soma-se à representação em elevação e corte,

e sua

Na foto, vê-se que o Forte do Bugio foi construído em meio à foz do 

rio Tejo, à entrada da Barra de Lisboa. Trata-se de um projeto cuja 

forma circular perfeita se adequava magistral mente ao formato do sítio, 

situado sobre um areal. O Forte do Bugio serviu de modelo para 

inúmeros fortes brasileiros, dentre os quais o de São Marcelo, em sítio 

semelhante, só que sobre uma laje de pedra defronte à cidade de 

Salvador, cuja traça foi concebida, em 1622, pelo engenheiro-mor do 

Brasil, Francisco de Frias da Mesquita, trinta e dois anos após o projeto

o desaparecimento dessas verdadeiras 

por uma técnica de

original de Spanoqui.

Vale a pena comparar esta representação do Forte do Bugio com outra 

que integra o Códice Cadavatb\ localizado na Torre do Tombo. Nesta Fjg73 

última pode-se observar outra forma de representar aquilo que Massay 

demonstrara com suas sucessivas lâminas desdobráveis. Na linha dos



-

Ou "perfil' e

Conselho de Guerra que enviava engenheiros militares aos locais que

concretização ou não da obra e ao Conselho da Fazenda financiá-la. A
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representação do período, do relatório de Massay depreendem-se 

dados fundamentais referentes ao funcionamento das obras. Era o

se queria fortificar para que levantassem o sítio e dessem seu parecer,

supervisão do processo de construção e respectivas despesas também 

ficam a cargo do engenheiro militar, embora a sua execução se fizesse 

por empreitada. Empreiteiros controlavam os diversos mestres de ofício 

- carpinteiros, pedreiros, ferreiros etc - que por sua vez tinham acesso a 

e sabiam lê-las e realizá-las. Num livrocópias dos referidos projetos

específico eram anotadas pelo Almoxarife dos Armazéns reais, as 

receitas e despesas efetuadas com materiais e pessoal. Os engenheiros 

militares, de altíssimo nível técnico e remunerados com altos salários,

aquilo que

anteriormente vinha representado num único fólio, multiplica-se em

lâminas móveis das belíssimas trassas de Massay foram eliminadas em prol do emprego exclusivo da 

representação gráfica bidimensional.

aí incluindo-se a(s) trassa(s) das obras a realizar-se, "relação" com a 

descrição da(s) mesma(s) e respectivo orçamento. Às vezes, práticos e 

locais eram consultados para confirmar o parecer técnico do

folhas e

engenheiro. Cabia ao Conselho de Guerra decidir sobre a

a multiplicar-se as

seja, progressivamente "p/anta", 

"perspectivã' serão representados em papéis separados.

Além dos belíssimos desenhos que nos informam sobre as técnicas de

outros tantos.

primado do desenho de precisão sobre a maquete. Por outro lado, 

também começam



tempo dos
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circulavam muito de obra em obra, não eram exclusivamente homens 

estavam envolvidos em todas as construções de porte 

ordens do Conselho de Guerra, do

2.7.5. As "Relaciones Geográficas de índias"

de gabinete, e 

encabeçadas pela Coroa, sob as

Conselho da Fazenda e também do Conselho de índias, no

No que diz respeito ao na linha dos

caso, o desenho desdobra-se numa série de lâminas, tal como a

Cabe lembrar que sendo o Brasil parte do império dos felipes, estava submetido às mesmas 
imposições destinadas às demais Conquistas castelhanas. Mas se as “Relaciones" referentes à América 
espanhola são abundantes, o mesmo não se pode dizer em relação ao Brasil.

período felipino (1580-1640),

anteriores, sabemos da existência de outro gênero de relatório também 

acompanhado de desenhos, dirigido às "Conquistas" da América (aí 

incluso o Brasil). O formato das Relaciones Geográficas de índias’66 

era previamente definido

Felipes, ou do Conselho Ultramarino, criado em Portugal após a 

Restauração (c. 1640) para gerenciar os assuntos das Conquistas.

No relatório de Massay, cabe uma espiada em duas outras fascinantes 

representações: a trassa do forte à entrada da Barra da Vila de Tavira e 74 

a trassa representando simultaneamente os três pareceres referentes à 

reforma da Torre de Belém, à entrada da Barra de Lisboa. No último

representação do Forte do Bugio. Observar o aspecto geral do códice Fjg75 

de Alexandre Massay (Fig.75b) no qual se insere todas as "trassas" 

supracitadas; exemplo de pragmatismo, engenho e beleza.

por um questionário-interrogatório,



-

questionários proporcionavam dados sistemáticos sobre aspectos

intervenções da Coroa.

Referente ao Brasil, sabemos ao menos da existência de duas dessas

"Relaciones". Embora tardia em três décadas, esse é o caso da

cousas de importância que
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geográficos, históricos, demográficos, económicos e militares sobre os 

mais recônditos lugares do território ultramarino, orientando as futuras

López de Velasco (primeiro cosmógrafo-cronista dei 571 a 1588, do 

referido Conselho), impressas e encaminhadas aos Vice-reis de Nova

ff
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-
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envolvendo uma série de perguntas formuladas pelo Conselho das 

índias (sete perguntas foram elaboradas, em 1575, e cinquenta Fig.76 

perguntas foram elaboradas, em 1577) por Juan de Ovando e Juan F'8’77

"Relação das praças fortes, povoaçois, e

Sua Magestade tem na costa do Brazil; fazendo principio dos baixos 

ou ponta de São Roque para Sul; do estado de defenção delias, de seus 

fruttos e rendimentos, feitta pelo sargento-mor desta vi Ha Dioguo de 

Campos Moreno. No anno de 7609" (ANTT - Ministério do Reino - 

mç. 601) e do "Rezão do Estado, do Brasil no gvoverno do Norte 

somete asi como o teve dõ Diogo de Meneses até o anno de 1612" 

(BPMP - Cód. 126), iluminado posteriormente por João Teixeira 

Albernaz I, "Cosmógrafo de Sua Majestade", em três versões de luxo, 

uma datada c. 1616 (BPMP - Cod. 126), outra de c. 1626 (Códice 

"Livro qve dá rezaõ do Estado do Brasil" pertencente ao IHGB-RJ) e 

uma terceira de 1627 (Códice de Paris). A "Relaçãd1 de 1609

Espanha e do Peru que, por sua vez, as distribuíam por todo o território 

ultramarino às administrações reais e eclesiásticas. As respostas aos
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..., 1992:

ao de 1612. No de 1609, o texto é mais descritivo, ao passo que no de 

1612 é mais elaborado e crítico; no de 1609 o Brasil aparece descrito 

de Norte a Sul (aí incluindo-se as Capitanias de S. Vicente, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo), ao passo que no de 1612 a descrição começa 

na Capitania de Porto Seguro seguindo em direção ao Norte.

O provável autor de ambas, o Sargento-mor Diogo de Campos Moreno 

apresenta um curriculum invejável. Nasceu em 1566, em Tânger ou 

nos Açores, começando a servir como soldado na Flandres ao lado de 

Alexandre Farnese e passando em 1602 ao Brasil, onde permaneceu 

até sua morte, em 1617. Aqui, desempenhou importante ação como 

militar, exercendo funções de inspetor das fortalezas e artilharia, bem 

como envolvendo-se diretamente

encontra-se na versão original, não tendo sido passada a limpo e 

iluminada a posteriori. Ao que tudo indica, trata-se de uma sequência 

de relatórios anuais (feitos pelo sargento-mor do Brasil); o primeiro 

referente ao ano de 1609 e o segundo referente aos anos 1 610-1 611, 

finalizado em 1612. Embora o questionário base seja o mesmo e 

algumas informações pareçam proceder de mesma fonte, os dados são 

elencados de forma bastante diferente no relatório de 1609 em relação

em algumas campanhas, como a da 

reconquista do Maranhão aos franceses, em 1614, da qual deixou 

relato pormenorizado, atuando ao lado do engenheiro Francisco de 

Frias da Mesquita. Varnhagen, em 1854, atribui-lhe a autoria do 

relatório de 1612 (SOROMENHO, M. Portuga! e Flandres

202-203), algo plausível, uma vez que já teria realizado outro 

semelhante em 1609. Se o for, teve o cuidado de não se repetir,



dados levantados nos dois

notas originais que lhe serviram de base para a redação definitiva do

sua vez, em Lisboa, o relatório foi acrescido de outras cartas, baseadas

provavelmente no levantamento feito in loco, em c. 1586 (BA), pelo

Albernaz I, atualizadas com dados advindos de levantamentos feitos

nossas cidades e características da nossa primeira arquitetura (militar,

civil

paralelo os desenhos de ambos os relatórios para podermos analisar

aspectos das técnicas de representação.

discurso vivo e eloquente. Sobre a Vila de Olinda, Diogo de Campos

Moreno relata:

Fig.78a
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"debuxos" são bastante esquemáticos mas oNo relatório de 1 609, os

anos seguintes. Sabe-se que entre 1612 e

redação de certas passagens, incluindo tabelas e novos

1613 Campos Moreno esteve na Europa, levando quiçá consigo as

alterando a

e religiosa) no início da colonização do Brasil. Colocamos em

relatórios supracitados, pois nos dão uma ideia viva da feição das

", regressando à Conquista em 1614. Por"Rezão do Estado, do Brasil.

Cosmógrafo Luís Teixeira (ainda vivo em 1613), pai de João Teixeira

■II—------ --------------------------

"... pelo grande comercio ... e MUI BONS EDEFICIOS deusas de 
PEDRA e CAL (...) e TEMPLOS; a saber (...) Colégio da Companhia 
cujo templo de TRASSA de SÃO ROQUE pode competir com muitos 
de portuga! exceder a alguns (...) hum musthey de Saõ fran de 
descaisos bem acabado e ... desta mesma orden e TRASSA tem esta 
capitania outros digo coatro a saber hu na villa dyguarassu sinco 
legoas desta de Olinda outro no Resife da outra banda do Rio, outro 
no Cabo de S. Agostinho (...), tem ma is a ditta villa de Olinda hu 
(...) de frades bentos outro de carmelitas a fora as igrejas da 
misericórdia e são pedro e nossa snora do amparo (..).

pelos pilotos António Vicente Cochado e Valério Fernandes.
✓

E interessante apresentarmos brevemente algumas passagens dos



limpo e

ao de 1612. No de 1609, o texto é mais descritivo, ao passo que no de

de Norte a Sul (aí incluindo-se

, 1992:
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em 1614, da qual deixou 

ao lado do engenheiro Francisco de

uma vez que já teria realizado outro

em algumas campanhas, como a da 

reconquista do Maranhão aos franceses, 

relato pormenorizado, atuando

Frias da Mesquita. Varnhagen, em 1854, atribui-lhe a autoria do 

relatório de 1612 (SOROMENHO, M. Portugal e Flandres 

202-203), algo plausível,

semelhante em 1609. Se o for, teve o cuidado de não se repetir,

encontra-se na versão original, não tendo sido passada a 

iluminada a posteriori. Ao que tudo indica, trata-se de uma sequência 

de relatórios anuais (feitos pelo sargento-mor do Brasil); o primeiro 

referente ao ano de 1609 e o segundo referente aos anos 1 61 0-1 611, 

finalizado em 1612. Embora o questionário base seja o mesmo e 

algumas informações pareçam proceder de mesma fonte, os dados são 

elencados de forma bastante diferente no relatório de 1609 em relação

1612 é mais elaborado e crítico; no de 1609 o Brasil aparece descrito 

as Capitanias de S. Vicente, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo), ao passo que no de 1612 a descrição começa 

na Capitania de Porto Seguro seguindo em direção ao Norte.

O provável autor de ambas, o Sargento-mor Diogo de Campos Moreno 

apresenta um curriculum invejável. Nasceu em 1566, em Tânger ou 

nos Açores, começando a servir como soldado na Flandres ao lado de 

Alexandre Farnese e passando em 1602 ao Brasil, onde permaneceu 

até sua morte, em 1617. Aqui, desempenhou importante ação como 

militar, exercendo funções de inspetor das fortalezas e artilharia, bem 

como envolvendo-se diretamente



sua vez, em Lisboa, o relatório foi acrescido de outras cartas, baseadas

idéia viva da feição das

nossas cidades e características da nossa primeira arquitetura (militar,

paralelo os desenhos de ambos os relatórios para podermos analisar

aspectos das técnicas de representação.

No relatório de 1609, os "debuxos" são bastante esquemáticos mas o

discurso vivo e eloquente. Sobre a Vila de Olinda, Diogo de Campos

Moreno relata:

Fig.78a
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alterando a redação de certas passagens, incluindo tabelas e novos 

dados levantados nos dois anos seguintes. Sabe-se que entre 1612 e 

1613 Campos Moreno esteve na

"... pelo grande comercio ... e MU! BONS EDEFICIOS deusas de 
PEDRA e CAL (...) e TEMPLOS; a saber (...) Colégio da Companhia 
cujo templo de TRASSA de SÃO ROQUE pode competir com muitos 
de portuga/ exceder a alguns (...) hum musthey de Saõ fran de 
descaisos bem acabado e ... desta mesma orden e TRASSA tem esta 
capitania outros digo coatro a saber hu na villa dyguarassu sinco 
legoas desta de OUnda outro no Resife da outra banda do Rio, outro 
no Cabo de S. Agostinho (...), tem ma is a ditta villa de OUnda hu 
(...) de frades bentos outro de carmelitas a fora as igrejas da 
misericórdia e são pedro e nossa snora do amparo (...).

provavelmente no levantamento feito in loco, em c. 1586 (BA), pelo

Cosmógrafo Luís Teixeira (ainda vivo em 1613), pai de João Teixeira
*

Albernaz I, atualizadas com dados advindos de levantamentos feitos

Europa, levando quiçá consigo as 

notas originais que lhe serviram de base para a redação definitiva do 

"Rezão do Estado, do Brasil...", regressando à Conquista em 1614. Por

pelos pilotos António Vicente Cochado e Valério Fernandes.
X

E interessante apresentarmos brevemente algumas passagens dos 

relatórios supracitados, pois nos dão uma

civil e religiosa) no início da colonização do Brasil. Colocamos em



*

desta villa até A Barretta"que ilustra o discurso de Diogo de Campos

Moreno (1609), as Vilas do Recife e Olinda apresentam poucas casas,

dispostas de forma diferente da representação cartográfica de Albernaz

*

Fig.79a
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multiplicado sem o compromisso de se assemelhar à realidade. A

muralha de Olinda, também apresenta-se representada de forma 

diferente e o "forte novo da lagem do porto (D)"é incluído no desenho 

de Albernaz I, ao

Na "PRESPETTIVA de Pernaobuco como se mostra olhado do Mar Fig 78a

"casa" aparece F|g-78bI, no "Livro que da Razão...", na qual o pictograma

/.J
Esta villa de olinda conforme ao sitio naõ tem modo algum de se 
fortificar sempre ficará lugar aberto e experto aos agravos da guerra 
conforme a força com q for acometida (...) e poden en coa/quer 
tempo entrar coaesquer naos certas e seguras e lansar en terra a 
gente q quiserem e dali apontaren ... marchando a d/tta villa q hé 
hun repente dos moradores q senão juntão nen se podem iuntar 
mais q seiscentos homens coando muito ..."(MORENO, D., 1609: 
32-34)

passo que aparecia apenas mencionado na legenda 

de 1609, "3. Sitio donde se faz o forte novo". Isso nos leva a supor que 

se os esboços de 1609 serviram de base para as "Cartas" de Albernaz I, 

não foram seguidos à risca; nelas incluiram-se novos e atualizados 

dados, obtidos ao longo dos dois anos subsequentes.

O mesmo ocorre na "Prespectiva da Ilha de Itamaraca..."do relatório 

de 1609, em relação à Carta da "Capitania de Itamaraca"de Albernaz 

1/ na primeira, a Vila aparece representada em perspectiva aérea de 

forma mais naturalista, apresentando-se implantada em sítio elevado 

(vide grafismos cruzados) e dotada de ruas alinhadas pelo casario 

predominantemente térreo que ocupava a testada do lote (com seu



frontais. Em

contrapartida, de Albernaz I,"Carta "na encontra-se Fig.79b

representada por um amontoado de casas - típico ícone indicativo de

povoação no âmbito da linguagem cartográfica do período perdendo

colonial brasileira, presente no desenho de 1609.

Olinda e,como veremos a seguir, Salvador eram povoações dotadas de

edifícios suntuosos, de pedra e cal,

aparecem descritas como muito pobres, tal como a Vila de Itamaracá:

brancos esses q há são da gente mais pobre porq os demais viven en

suas fazendas "(MORENO, D., 1609: 24).

de 1609 menciona: Fig.ôOa
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Sempre foi a cabeça de todo o estado do Brazi! a Cidade do 
Salvador bahia de todos os Santos que está a 13 graos ao Sul 
equinocial. A grandeza desta bahia, a sua fermozura e o sitio notável 
a faz ser a melhor do mundo. Tem a ditta sidade e hun 'alto a meia 
tegoa da barra e ponta de Santo Antonio donde goza da uivação do 
mar e fica pella parte e assento sendo o lugar e milhor vista mais 
sadio e bem asentado de toda a costa do Brasil. Tem (...) muitas 
fontes de mto boas agoas e hun vale q'teria a sidade pela banda de 
leste este povoado (...) ao coai atravessa hun ribeiro q'faz fermoso 
(...) e dos frutos (...) e sementes (...) tem mais q todos os lugares de q 
tratado a vemos (...).
Tem esta sidade muitas CASAS boas de PEDRA E CAL (...) e muitto e 
outros bons edficios CAZAS FERMOSAS e bem asentadas (...) tem hu 
COLÉGIO DE PES. DA COMPANHIA SUNTUOSO (...) donde se tem 
todas as Sciencias e em q nelles os filhos do Brazi! fazem muitto. 
Tem hu MUSTEY DE PADRES DESCALSOS bem obrado perfeitto e 
de grande exemplo e outro de SAM BENTO q não está acabado mas 
tem en sua fabrica imaginação grande outro convento do Carmo (...) 
e huma CASA DA MISERICÓRDIA COM UN HOSPITAL (...) tem

e boa Arquitetura, as demais

"... povoação (...) esta tão dispovoada que não chega a 30 vizinhos

respectivo quintal ao fundo), sem recuos laterais ou

toda a dimensão informativa referente à típica implantação da cidade

a Vila

Sobre a Cidade do Salvador da Bahia de todos os Santos, o relatório
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E esboçadosdesenhoscurioso texto oscomparar eo
Fig.80aesquematicamente no relatório de Campos Moreno, de 1 609 (ANTT),

Fig.80b

primeira versão de luxo de c. 1616 (BPMP - Cod. 1 26):
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com o texto e os desenhos do "Rezão do Estado do Brasil", na sua

ermidas em q todos os annos en louvor de Deus e dos Santos se 
celebrão festa de mtos gastos e posuem muitta prata de serviço, as 
demais capei las (...) lampadeiros de grande press o.

/.J
A sidade do Salvador pode ser lugar muy forte e bem goardados os 
nauios q'nelle estiveren fazendose o q Sua Mage tem mandado o 
ANNO DE SEIS SENTOS E SEIS pelas PLANTAS q'fês o 
ENGENHEIRO FRANC° DE FRIAS e CONFIRMOU e EMENDOU 
TIBURÇIO ESPANOCHI ENGENHEIRO MOR D ESPANHA para as 
FORTIFICAÇOIS ..."(MORENO, D., 1609:51)

"Bahia
/../

Tem este muitas freguezias Ricas de prata, e ornamentos, com 
Vigários, e coadiutores (...) a fora as Cappellanias dos dos Engenhos, 
e de Particulares em que Alguãs são de muita Consideração.
A cidade do Salvador Cabeça deste estado esta em huã lhanura que 
no Alto de huã montanha se faz, levantada do mar corenta Praças [1 
Braça = 2,20m X 40 = 80,8 m] o seu asento ou PLANTA se mostra 
na Carta f. 42 HE COPIA DO ORIGINAL QUE ASUA MAC°E, SE 
APREZENTOU O ANNO DE SEIS, CENTOS, E SINQUO para se dar 
a Execução a fortificação daquella Cidade que em sim he de B ONS 
ARES, e AGOAS, e muy SADIA tem edifícios nobres de PEDRA E 
CAL que valem muito, e cada dia vão em creçimeto, com a 
REZIDENCIA DA RELLAÇÃO GOVERNADOR BISPO, E CABIDO, e 
os demais officiaes maiores do Estado.
Na dita CARTA se eu a ÇIDADELA que Sua Mag* manda se fabrique 
para por aquella parte se asegurar o todo tanto da Povoação como 
do Reconcavo que a qualquer Rebate vivem em tromento, e 
descomposição avendo com suas armas e a sua custa de acudir a 
çidade mas Remedeasse esta falta com a ditta ÇIDADELA QUE SE 
ASSINALA CÕ O FOSO VERMELHO, MOSTRANDO SUA 
LARGURA, E OS BALUARTES, E CORTINAS por donde se ordenão 
TUDO HE TRAÇA DE O LEONARDO TURRIANO ENGENHEIRO 
MÔR DE REYNO CONFIRMADA POR TIBURSIO ESPANOÇO 

ENGENHEIRO MÔR DESPANHA assinada por sua Mag, VA/SSE 
TRABALHANDO NA OBRA COM O DINHEIRO DA IMPOSIÇÃO, e



No relátorio de Diogo de Campos Moreno, de 1609, Salvador aparece

representada de forma sumária e embora o autor tenha mencionado o

Forte do Mar como tendo "planta " datada do

confirmada e emendada por "TIBURÇIO ESPANOCH! ENGENHEIRO

MOR DESPANHA", este não aparece aí ilustrado. Em contrapartida, a

"PRANTA DA ÇIDADE DO SALVADOR.

Razão

orientar a construção de
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" é bastante sofisticada, cópia do projeto de 1605 feito por

convém muito que o dito sr. mande aos Governadores daquellas 
partes que Com particular Cuidado, e appHcação fação se continue.
Também se ve na ditta Pianta o FORTE que SE MANDA FAZER NA 
LAGEM DA PRAYA, NO PONTO A e como ficara acabado e o 
molde no ponto B para Recolhimento dos navios no ponto C e as 
TEREÇENAS ou ALMAZENS no D para Recolhimento de todos os 
Asuquares, e Pau Brazil que vier da banda do sul que tudo hi fica 
mais seguro, e com o que Custumão Pagar os asuquares a dous 
vinte is... "(foi. 51v)

fazer na

uma Cidadela (obra cujo fosso encontra-se

Técnica de representação corriqueira no 

para o referido Forte fora simplesmente colado sobre o antigo projeto 

da Cidadela feito porTurriano, depois copiado por Albernaz I.

"anno de seis sentos e

" presente no “Livro que da

seis", feita pelo engenheiro-mor do Brasil “FRANC° DE FRIAS",

Leonardo Turriano e confirmada por Spanoqui, projeto destinado a

representado em vermelho e a obra em curso). No desenho, aparece 

uma lâmina de papel, movível, anexada a posteriori, cujo texto indica 

tratar-se da planta do Forte do Mar "... Planta o forte que se manda 

/agem da praya, no Ponto A e como ficara acabado ...".

período, o projeto de Frias



Fig.81a

Fig.81b

2.7.6. Os desenhos doAlgemeen Rijksarchief - Haia

Fig.82
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e 1613, quando a "Estância de 

(conforme "traça" enviada por 

Tiburcio Spanoqui em 1606, adaptada por Francisco de Frias da

Por fim, por vezes um desenho que aparece avulso no relatório de 

1609, encontra-se inserido numa carta do "Rezão do Estado do Brasil' 

(c.1616), como por exemplo esse do Forte dos Reis Magos.

Exemplo disso é o maravilhoso "Perfil da Çidade Salvador Bahia de 

Todos os Sãtos que Mostra a altvra do mar a"ella" (dim. 28x1 20cm) 

atribuído a ele (LEÃO FILHO, ]., 1957), que Nestor G. Reis Filho (REIS 

FILHO, 2000) supõe datar de cerca de 1609-1612 - muito 

provavelmente elaborado entre 1611 

São Diogo" já estava concluída

Conhecemos também uma preciosa série, descoberta no Algemeen 

Rijksarchief de Haia, fruto do período da ocupação holandesa, 

envolvendo desenhos portugueses contrabandeados, como por 

exemplo os atribuídos ou assinados por Christóvão Alvares, e também 

outros realizados pelos próprios engenheiros militares a serviço da 

Holanda. O caso de Christóvão Alvares é bastante significativo, na 

medida em que manteve estreitas vinculações com os holandeses, 

sendo inclusive obrigarado a ir à Corte justificar-se pelo convívio com 

o invasor. Dessa estreita convivência, seja na base do roubo, da 

espionagem ou da própria ação como possível agente duplo, seus 

desenhos foram parar curiosamente no Arquivo Geral da Companhia 

das índias, com sede em Haia.



Mesquita) e a reforma da Sé ainda não havia sido realizada (só o foi

durante

cidade baixa, pictogramaaparecem

multiplicado em série, destacando-se do conjunto apenas os edifícios

porta de Santa

Catarina, a traseira do Colégio dos Jesuítas, a Sé, a Casa de Câmara e

Cadeia construída por Luís Dias (ao fundo, na Praça Principal), a Casa

guindaste,

alfândega construída por Luís Dias

Conceição da Praia.

deffença do inimigo
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principais edifícios, sistema de defesa e guindastes. Pela primeira vez

e principais edifícios. O casario e a vegetação, entre cidade alta e

o governo de Gaspar de Souza entre 1612 e 1616). Seria

naturalista - tais como o Convento do Carmo, a

representou-se altimetricamente a cidade, com o perfil do seu casario

na Praça Principal), oem que morava o governador (à direita,

a porta de Santa Luzia e o Mosteiro de São Bento. Na 

cidade baixa estão representados as "teracenas" (armazéns reais), a 

e a antiga ermida de N. S. da

portanto do período anterior à ocupação de Salvador (1624/5), 

servindo provavelmente de informação para os

chegarem. O desenho em perfil foi feito para mostrar a altura do 

desnível entre a cidade alta e a cidade baixa (c. de 80m), com seus

holandeses ao

Quase em correspondência com a primeira representação altimétrica Fig.83 

de Salvador, o "Desenho das fortificações e trincheiras q se fizeraõ em

", apresenta em minúcias, em planta, as obras 

realizadas em 1638 para a defesa da Bahia, contra o terceiro grande 

ataque holandês comandado por Maurício de Nassau. Trata-se de uma

mais importantes, representados possivelmente de forma mais

convencionados com



K semelhança observada
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a qualidade do papel 

seriam indícios de

e o emprego do mesmo tipo de letra 

uma mesma autoria. São desenhos que assumiram 

rumos contrários, na medida em que se destinavam a informar a Coroa 

portuguesa - já que as legendas estão 

realizadas e outras a realizar, 

Holanda.

tratar-se de um

em português - sobre obras já

no momento do delicado conflito com a

fortes, portas, muros

"perspectiva cavaleira". A planta mostra também os guindastes do 

Carmo e dos Jesuítas e os dois guindastes da praça principal. Embora 

não esteja datado, nem assinado, o conteúdo do desenho demonstra 

típico trabalho de engenheiro militar português, 

executado durante ou logo após o ataque de 1638. Sousa Leão observa 

estar faltando uma folha, à esquerda, na qual estaria representado o 

acampamento dos holandeses.

nos cartuchos do "Perfil da Çidade Salvador 

Bahia de Todos os Sãtos que Mostra a altvra do mar a et ta" e de outros 

desenhos assinados por Christovão Alvares167, também guardados em 

Haia, induziu Joaquim de Sousa Leão a atribuir a série a um mesmo 

autor, supostamente este "architecto"e engenheiro militar alentejano, 

natural do Redondo. Além das carteias com molduras retangulares, 

também

planta de grandes dimensões (57x136cm), aquarelada, representando 

a malha da cidade de Salvador, e enfatizando as áreas de interesse 

militar. Os pontos estratégicos - redutos, baluartes com artilharia, 

e trincheiras - estão representados em



Apesar de todo o empenho por parte dos felipes de indicação dos

principais engenheiros militares italianos a seu serviço para trabalhar

das Coroas,

preços elevados.
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construção das abóbadas dos alojamentos, bem como seus alicerces 

profundos e altura onde chegaria a água do mar na vazante e na maré 

alta.

2.8. NOS TEMPOS DE D. JOÃO IV A D. PEDRO II 
(1640-1706)

união

167 Rafael Moreira o julga pertencente à célebre família do arquiteto-mor do reino Afonso Alvares, de 
Évora (autor entre outras da traça de São Roque), cujo sobrinho Baltasar Alvares estudara na Itália (c. 
1577-1580), construindo junto com Terzi a Igreja de São Vicente de Fora (1583).

Entre os desenhos assinados por Christovão Álvares e comparáveis aos 

dois anteriores (LEÃO FILHO, J., 1957), cabe citar o projeto do Forte 

Real, datado de 1629, idealizado para defender o porto do Recife do 

ataque holandês e jamais concretizado na prática. A traça em planta Fj 84 

e perfil evidencia as características do novo forte. O Perfil, em folha Fig-84b 

separada, mostra aspectos do seu interior, sobretudo o modo de

em Portugal, este não redundou na correspondente formação de um 

quadro de técnicos nacionais. Como veremos, no período da

a aula régia destinada à formação militar de jovens 

fidalgos fôra transferida de Lisboa para Madri, implicando na posterior 

dependência da contratação de engenheiros militares estrangeiros, a



Jean Gillot e Pe. João Cosmander (Sciermans) (MOREIRA, R., 1 986: V,

70ePAAR, E., 1995:3-4).
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de Langres (1644), Pierre de Sainte Colombes (1 648) e Alain Manesson 

Mallet (1664) - e holandeses - Michael Timmermans (1645-1653),

r
&

<

I

detalhes no

Fig.85

Fig.86

Fig.87

i Fig.88

Paralelamente, iniciou-se todo um

que conhecemos hoje 

os significados das letras

, com títulos e 

ou números nele

A carência de profissionais portugueses foi perceptível no momento 

das guerras de Restauração (1640). Em função de tal constatação, D. 

João IV (1640-1656) contratou para trabalhar em Portugal, uma série 

de engenheiros militares franceses - Charles Lassart (1641), Pierre 

Girles de St. Paul (1641), Michel Lescole (de L'Ecole) (1643), Nicolau

representações, muitas vezes, mesclam, num mesmo

processo de formação local de 

engenheiros militares, com o intuito de suprir a carência observada. 

Tal esforço de formar um quadro de técnicos nacionais, versados na 

ciência do desenho (i.e. ciência do projeto), será abordado em 

próximo capítulo. No momento, cabe apresentar alguns 

dos desenhos legados por esses engenheiros franceses e holandeses, 

tais como os que integram o relatório "Desenhos e plantas de todas as 

praças do Reino de Portugal", no teor dos precedentes, de Nicolau de 

Langres (Figs. 85 e 86); os de Michel Lescole (Fig. 87) e Jean Gilot 

(Fig.88). Com relação aos desenhos dos italianos - Turriano, Spanoqui 

e Massay -, observa-se a eliminação das lâminas de papel sobrepostas 

e o definitivo investimento numa representação gráfica cada vez mais 

técnica e precisa.

Os desenhos assumem a forma 

legendas (explicando 

inscritos). As



I

papel, planta

Fig.89a

Fíg.89b

Brasil, visto que o engenheiro aqui esteve no começo do século XVIII.

grande

reino Manoel de Azevedo Fortes, designado em 1720 membro da
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Academia Real de História, encarregado das questões geográficas das 

primeiros tratados

não

geográfico em campo e respectiva representação no papel, o 
%

impulso renovador ocorreu

Manuel Pinto Vilalobos , de começos do século XVIII, já observamos a 

qualidade técnica do desenho português, resultado dos investimentos 

feitos por ocasião da Restauração. Um deles refere-se inclusive ao

Províncias do Reino e Conquistas. Foram esses os 

Portugal sobre essas matérias, pois até então, embora 

projeto), não se preocupavam

publicados dois importantes tratados - "Tratado do modo o mais facile 

o mais exacto de fazer as cartas geographicas, assim de terra como de Fis-89'

no reinado de D. João V, quando foram

No que diz respeito às técnicas de levantamento topográfico e

2.9. NOS TEMPOS DE D. JOÃO V (1706-1 750)

consolidar-se em

e perfil. Os códigos de representação começam a 

Portugal, embora ainda não padronizados em 

tratados. Nos projetos (assim chamados nesse momento) do vianense

problema da representação gráfica, bem como 

conjunto de convenções regras", "máxima^') 
%

padronizando a feitura dos desenhos. Até aqui, como vimos, cada

publicados em

os demais falassem de "desenho" (i. e.

em analisar o

estabelecer um

mar, e tirar as plantas das praças" (1722) e "O Engenheiro Portuguez" 
%

(Tomo I, 1729) - ambos elaborados pelo então engenheiro-mor do
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cores sempre variavam.

inicialmente

as plantas militares:
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desenho apresentava a explicação dos códigos empregados em si e as

HB9B

"ESTA ARTE A TÉ O PRESENTE NAÕ TEM SIDO PRA T/CADA NESTE 
REINO, NEM AS SUAS RECRAS CONHECIDAS, E SÓ DE SETE, OU 
OUTO ANNOS A ESTA PARTE SE VA Y INTRODUZINDO, PELA 
REAL PROVIDENCIA DE SUA MAGESTADE, QUE FEZ PARTIDO 
AO HUM BOM DÈSENHADOR, PARA INSTRUIR OS 
PRATICANTES DA ACADEMIA MILITAR, ENTRE OS QUAES SE 
ACHA JÁ HUM BOM NUMERO, QUE IMITAÕ PERFEITAMENTE 
AO MESTRE.
COMO NESTA MATÉRIA SE NAÕ ACHA NADA ESCRITO NO 
NOSSO IDIOMA,ME PARECEO SERIA DE NAÕ PEQUENA 
UTILIDADE, ENSINAR NESTA GEOMETRIA A PRATICA DO 
DESSENHO, E O QUE SE DEVE OBSERVAR NO RISCO DAS 
PLANTAS MILITARES, PARA SE PODER FAZER POR ELLAS JU/ZO 
DAS OBRAS, QUE EXPREÇAÕ; PORQUE COMO OS 
ENGENHEIROS SAÕ OBRIGADOS A DAR AOS PRÍNCIPES AS 
PLANTAS DAS OBRAS DAS FORTIFICAÇÕES, OU JÁ FEITAS, OU 
PROJECTADAS, NAÕ DEVEM IGNORAR AS REGRAS DO 
DESSENHO, que saõ poucas, e fáceis de perceber: porém naõ he taõ 
facil saber dessenhar huma planta com primor, e ultima perfeição; 
porque requer genio particular, boa maõ, grande appHcaçaõ, e 
muito exercício; e assim nem todos os Engenheiros pódem ser bons 
Dessenhadores: porém devem saber as regras para julgar das obras, 
que se expressão nas plantas, e riscalas segundo as mesmas regras, 
ainda que naõ com tanto primor.
Nos REINOS DO NORTE, em que esta Arte se tem apurado, OS 
PRATICANTES DAS ACADEMIAS MILITARES, QUE SE DESTINAÕ 
PARA A PROHSSAÕ DE ENGENHEIRO, COMEÇAÕ PELO 
DESSENHO; e os que entre elles sahem bons Desenhadores, servem 
alguns annos com este exercido, assistindo aos Engenheiros 
Directores das Provindas, para lhes riscarem as plantas, que

geográficas..."(1722), acrescentando um capítulo específico (Cap. X, 

tomo I) sobre as convenções referentes ao modo de riscar e aquarelar

"O Engenheiro Portuguez" complementa questões 

abordadas no "Tratado do modo o ma is faci! de fazer as cartas



Os tratados publicados por Azevedo Fortes, em 1722 e 1729,

respectivamente,

renascimento da ciência do desenho (nesse caso desenho, entendido

basicamente são uma síntese dos congéneres franceses "Methode de

"L 'ingénieur français "Les

etemens d'Eudides

e de BUCHOTTE "Les Règles du

dessein et du lavis, pour les plans particu/iers des Ouvrages & des

Bâtimens, & pour leurs Coupes, Profi/s, Elevations & Façades, tant de

PArchitecture MiUtaire que Civile: Comme aussi pour !e Plan en entier

d'une Place; pour as Carte particulière, & pour celles des Elections,

des Provinces, & des Royaume"(\ 772).

K novidade da obra de Azevedo Fortes residia na didática com que
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lever les p/ans et les cartes de terre et de mer, avec toute sortes 
f •

de Jacques Ozamam (1693);

projectaõ; e estas plantas constaõ sobre 
aguadas.
Neste Capitu/o daremos recopHadamente o modo com que se deve 
riscar, e dar aguadas nas plantas Militares, dando-lhe principio pelas 
regras, ou maximas, que se devem observar".

são

", provavelmente de Naudin (1696);

representação gráfica) promovido por D. João V e

o pape! de Unhas, e

também como

assim o resultado concreto do impulso de

R.P. Dechalles; demontrez d'une maniere

nouvelle & faci/e, par M. Ozanam’68

expunha o método mais prático de proceder os levantamentos em 

campo e transpô-los para o papel, fruto da sua experiência pessoal e 

da síntese dos manuais franceses acima mencionados. Seus tratados

d'instrumens, & sans instrumens"

168 Uma nova edição, revisada, corrigida e aumentada, datada de 1746, foi encontrada na Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro - Nouv. ed. rev. corr. augm. d'une grand nombre de propositions e d'usages, 
par M. Audieme... Paris: A. Jombert, 1746 - DIOGE V 39,2,4)
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foram amplamente consultados, tanto

Colónias.

w.
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effeito, que he 
representa."

A
JÇ 

- «

I

representação de um

(perfil) e scenographia (perspectiva militar):

UA ICHNOGRAFIA he o modo de reprezentar huma fortificação 
segundo o plano que ocupa sobre a terra, conaderando a 
fortificaçaõ cortada junto do alicerce por hum plano para!leio ao 
plano do horizonte, ou ao livel da campanha, ou também 
conciderando pelo pensamento a fortificaçaõ levantada no ar, 
porque assim deixaria na terra os vestígios donde fora tirada, e se 
conheceriaõ os comprimentos, larguras, e ângulos: a este modo de 
reprezentar se chama propriamente PLANTA de uma fortificaçaõ".
"A ORTHOGRAPHIA he o modo de reprezentar as alturas, e as 
grossuras das partes de huma fortificaçaõ: como se concideracemos 
que huma fortificaçaõ he cortada por hum plano perpendicular à sua 
baze, o corte mostraria a groçura, e altura das suas partes: este modo 
de reprezentar he o que propriamente chamamos PERFIL, e he o que 
dá hum perfeito conhecimento, ou das obras já feitas, ou das que se 
intentaõ fazer (FORTES, M.A. 1729: I, Estampa 5)/z.
"A SCENOGRAPHIA he hum terceiro modo de reprezentar huma 
forticaçaõ muy usado dos Engenheiros dessenhando de ta! sorte as 
obras que de hum jacto se lhe conheça a planta, e o perfil, ou 
elevaçaõ.
Este modo he huma SPECIE DE PERSPECTIVA CHAMADA MILITAR, 
OU CA VALHEIRA, em que as cousas representadas naõ alteraõ as 
suas proporsições [sicj, e nisto se destingue da perspectiva rigorosa, 
que representa as cousas, naõ como saõ, se naõ como paresem à 
vista, e na qual se alteraõ as proporçoens das grandezas, e a 
quantidade dos ângulos.
Para conseguir esta perspectiva militar he necessário suppor, que a 
fortificação he vista de huma distancia indifinita, e que o raio vizual 
faz com o plano da campanha hum angulo de quarenta e cinco 
gráos, e se deve advirtir, que ainda que a reprezentaçaõ da 

perspectiva militar, ou cavalheira seja naturalmente impossível, (por 
não poder a força da vista alcançar huma distancia indefinita sem 
perder os objectos ) esta supposiçaõ naõ deixa de produzir hum bom 
effeito, que he o de conhecer distintamente o que por ella se

na Metrópole, como nas

três os modos deSegundo Manoel de Azevedo Fortes, eram — --------- — Fjg90

edifício - Ichnografia (planta), orthographia



pássaro"como mais uma entre as categorias de representação:

No tratado "O Engenheiro Portuguez", publicado em 1729, Fortes

sobre as

convenções referentes ao modo de riscar e aquarelar as plantas

militares.

convenções, a saber:
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ca

2.9.1. Sobre as convenções: grafismos, figurações, cor, luz, 
sombra

■

169 Sobre o assunto tratamos: BUENO, Beatriz P. S. A iconografia dos engenheiros militares no século 
XVIII: instrumento de conhecimento e controlo de território. In: ARAÚJO, R. E CARITA, H. Coletânea de 
Estudos Universo Urbanístico Português, 1998, p.87-118.

“Ainda que o dessenho naõ seja prespectiva nao deixa de 
representar de algum modo o levantado, por exemplos dos montes, 
e o profundo dos valles, mas de hum plano, de forma que se póde 
conhecer a superfície da terra, que os montes occupaõ: a este modo 
de representar chamaõ vista de passaro, porque se suppoem vistos 
doar..." ■

apresenta um capítulo específico (Capítulo X, tomo I)169

No âmbito das representações cenográficas, incluía-se a "vista de

"DO DESSENHO DAS PLANTAS MILITARES"
REGRAS
/ Toda a obra de pedra, e cal nas Fortificações, que chamaõ 
alvenaria, se deve riscar, e lavar, ou dar aguada de vermelho.
2 Toda a obra de terra, se deve riscar, e lavar de preto.
3 Toda a obra em projecto para executar, se la va de amarei lo. Se o 
projecto naõ he rezoluto, as Unhas saõ de pontinhos com a aguada 
de amarello.
5 A obra de pedra e ca! aruinada se risca de linhas pontuadas de 
vermelho, e aguada do mesmo.
6 As obras de terra arruinadas, se riscaõ de Unha se pontinhos em 
preto, e aguada de tintada China.

Os projetos de edifícios, pautavam-se sobre certas



Fig.90'
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WH

"DO MODO DE RISCAR, E DAR ACUADAS NAS PLANTAS 
MILITARES"

e-
-

L

"Ainda que o dessenho não seja prespectiva nao deixa de 
representar de algum modo o levantado, por exemplos dos montes, 
e o profundo dos valles, mas de hum modo plano, de sorte que se 
pôde conhecer a superfície da terra, que os montes occupaõ: a este 
modo de representar chamaõ vista de passaro, porque se suppoem 
vistos do ar, e as sombras nas plantas são necessárias como na 
pintura, principalmente nas elevações, e assim he preciso, que o 
Dessenhador concidere a parte donde vem a luz; e ainda que se 
pôde suppor vir de qualquer parte, he melhor suppor, que vem da 
parte, he melhor suppor, que vem da parte esquerda do papel, para 
que as sombras fiquem todas da outra parte, opppostas à luz, como 
adiante diremos.
(EST. 8. FIG. 1 E 2) Para dar huma idea mais dara do modo de 
riscar, e dar aguadas nas plantas, hirey propondo alguns exemplos, 
apontando as Estampas em que se achaõ.

7 As linhas pontuadas de vermelho se devem usar para denotar os 
subterrâneos do livel da Campanha para ama, e as pontuadas em 
preto do livel da Campanha para baixo; o que facilmente se conhece 

pelos lugares em que se achaõ.
8 As obras de qualquer qualidade, que sejaõ devem ser lavadas 
com tinta mais forte para a parte de cima, do que para o pé: masesta 
tinta deve ser deminuida, ou adoçada insencivelmente para o pè da 

obra.
9 Em tudo que he mar, rio, ribeira, se deve dar aguada adoçada de 
verdete liquido, chamada aguada de rios.
10 Os foços secos se lavaõ de cor de terra diminuída, e havendo 
refocete, se deve riscar por duas Unhas paraileias, e huma aguada 
cor de terra em meia tinta.
11 Os caminhos, as ruas das praças, ou das hortas, os jardins, os 
pateos, e tudo o mais, que he descoberto dentro das Praças, se deve 
deixar com a brancura do papel
12 Os Templos, Igrejas, Ermidas &c. Se lavaõ em todo o seu vaõ de 
huma tinta inteira de carmim, para destinçaõ de quaesquer outros 
edifícios; e se o ponto da planta o premitir, se lhe deixará huma 
Cruz no altar mòr, formada de Unhas de tintas da China.
Essas saõ as maximas, ou regras principaes, estabelecidas por 
convenção dos melhores Dessenhadores da Europa: as menos 
principaes severaõ no discurso deste Capitulo."

sw.
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Na Estampa oita va se mostra o dessenho/ ou planta da parte de hum 
baluarte/ que comprehende o flanco, parte da face, e parte da 
cortina.
A letra E denota huma parte da face: F o flanco com suas canhoeiras: 
a letra C parte da cortina, na qual a Unha de pontinhos AB denota a 
parte por onde se considera cortada, para mostrar o profil HK 
(ESTAMPA 8, FIGURA 1 E 2) A letra C mostra a elevação do flanco, 
a letra D a elevação da face E, e a Unha de pontinhos Hl, mostra o 
livel do terreno, o caracter / mostra a escarpa interior do terrapleno, 
o caracter 3 a banqueta, o caracter 4 o parapeito, o caracter 5 a 
escarpa do parapeito, o caracter 6 a estrada de rondas, o caracter 7 
o parapeito da estrada de rondas, o caracter 8 a camiza, ou 
revestimento, e o caracter 9 a escarpa da muralha, ou revestimento.
A escarpa interior do terrapleno, a da banqueta, a do parapeito, e a 
do revestimento, só se notão nas plantas em ponto grande, que he 
como se devem dar aos Mestres, que ham de fazer as obras; e 
quando se expreção nas plantas, sempre se terminão por Unhas mais 
delgadas, como se vé na Estampa. A Unha fundamental 8 deve ser 
sempre a mais grossa de todas, e entre e/las se devem dar aguadas 
na forma seguinte.
A escarpa interior se deve lavar de tinta da China adoçada, para o pè 
da escarpa atè o meio: o terrapleno de huma aguada da mesma 
China fraca, e só capaz de quebrar a brancura do papel: a banqueta 
deve ficar na cor do papel, mas a sua escarpa, (se amostrar) como na 
Estampa levará a mesma aguada, que a da escarpa interior do 
terrapleno, e se a banqueta for de alvenaria, a Unha que a denota 
será de carmim: o parapeito de huma tinta inteira da China, adoçada 
para a parte da sua escarpa exterior; e esta mesma escarpa adoçada 
para o pé de huma meia tinta.
Isto se deve praticar nos parapeitos em que ha estradas de rondas ao 
antigo, de que os modernos não usão; e havendo-a se deixará dara. 
Quando se pratica vaõ estradas de rondas se lhe punha parapeito de 
tejolo, ou meia parede, e os Francezes, modernamente, em lugar 
deste parapeito, lhe fazem hum parapeito de murta salvagem, ou 
bucho, que tosquiam a certos tempos, a modo de guarnição de 
jardim, e para o reprezentar nas plantas o fazem dando-lhe huma 
aguada igual de meia tinta de verde-Hrio, e depois de seca se lhe dá 
hum penejado com tinta da China, e por cima humas pinceladas de 
verde-Hrio em tinta inteira.
Dizem, que Monsieur de Vauban rescucitou as estradas de rondas, e 
esta forma de parapeito de bucho: eu lhe não acho razão, e ainda 
que a tivese, não seria praticavei no nosso Reino, e suas Conquistas. 
(EST. 8 FIG. 1) O caracter 6, mostra a estrada de rondas: o caracter 
7, o seu parapeito: o caracter 8 mostra parte da grossura da muralha, 
ficando o resto debaixo do parapeito: a Unha grossa, que se segue
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significa a Unha fundamental da obra, que deve ser de carmim, 
como também a linha 9, que reprezenta a escarpa da muralha, que 
também deve ser de carmim, e bem delgada.
DEVE-SE ADVERTIR, QUE QUANDO EM HUMA PLANTA SE POEM 
JUNTAMENTE O SEU PROFIL, SE DEVE PROCURAR, QUE LHE 
FIQUE CORRESPONDENDO EM TODAS AS SUAS LINHAS, como 
se vè no profit, KH, a que correspondem todas as linhas de B até C; 
e será bom, que os Dessenhadores, quando daõ hum planta 
particular aos mestres Pedreiros, que a haõ de executar, lhe dem 
todas as medidas por numeros, notando-lhe as alturas, e larguras, e 
isto se deve observar, ainda que a planta leve petipé; porque naõ 
tem compassos capazes de tomar nelles partes miúdas.
Tudo o que he cortado se lava de huma tinta inteira de carmim, 
como mostra a letra K, sendo de alvenaria, e naõ o sendo, de tinta 
da China; porém havendo contra-forte, juntamente cortado, se lhe 
dará por igual huma meia tinta de carmim, para distinção, como 
mostra a letra L.
(EST. 8. FIG. 2) Nas elevações juntas ao profit se mostrão a do flanco 
notada da letra C, e como fica exposta a luz, leva só huma aguada 
clara de carmim, e adonde deixa parte do principio do flanco 
cuberto, mostra a sombra cortada, e o mesmo mostra no parapeito: a 
elevação D he da parte da face E, e como fica opposta à luz se lhe 

t dà aguada de meia tinta da China por igual, mostrando o parapeito 
assombrado.
Naõ só para as elevações, ou façadas se deve observar a parte donde 
vem a luz à planta; mas também para as Unhas, que devem ser ma is 
delgadas as que saõ expostas à luz, e mais grossas as que lhe ficaõ 
oppostas.
(EST. 8. FIG. 3) A figura terceira mostra, para exemplo, hum 
parallelogramo, cujas linhas AB, BD, expostas à luz saõ mais 
delgadas, do que as Unhas AC, e CD, que lhe saõ oppostas: isto se 
pratica quando as figuras tem a baze parai leia, ou quasi parai leia à 
baze da planta; mas tendo algum angulo perpendicular, ou quasi 
perpendicular à baze da planta as linhas superiores seraõ delgadas, e 
as inferiores mais grossas, como mostraõ as duas Unhas EF, EH, mais 
delgadas, do que as duas HG, FG (EST. 8. FIG. 4).
Quando se representaõ nas plantas algumas superfícies convexas, 
como de hum pombal, ou torre redonda, também as Unhas da parte 
da parte exposta à luz devem ser mais delgadas, do que as que lhe 
forem oppostas, e como as sombras saõ próprias, e naõ causadas de 

outro corpo, devem ser adoçadas, como fica dito, e mostra a letra 
Z.m o mesmo se observará nas Unhas, que terminaõ as superfícies 

roncavas, com a advertência, que como a parte opoosta à luz fica 
da mesma parte donde vem a luz, se deve praticar o contrario a 
respeito das sombras, como mostra a letra L.
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Note-se nesta ESTAMPA o modo de dar a aguada nos parapeitos dos 
profis, quando saõ de terra, que he só huma aguada cor de terra, e 
adoçada, e não se lhe nota a baze, porque naõ pôde mostrar o fim; 
porém as elevações, como se terminaõ no fosso levaõ sua aguada 
diminuída da mesma cor."

"Nas plantas inteiras, de que a ESTAMPA 9 mostra huma parte, se 
dessenhão também as casas, e ruas, que ficaõ dentro do seu recinto, 
e de fora as obras exteriores, que tem: as cazas se riscão, e ia vão de 
carmim, como Armazeins, Corpos de guarda, Quartéis, Vedorias, 

9

Casernas, &c. e o mesmo se entende dos mais edifícios, e casas da 
Architetura Civii, e em tudo se deve observar, a respeito das Unhas, 
o que fica dito, riscando sempre delgadas as que forém expostas à 
luz.
O vaõ das casas, e edifficios se póde lavar de huma meia tinta de 
carmim igual por toda a parte; porém ficaõ mais engraçadas as 
plantas, dando-lhe huma aguada de tinta inteira de carmim, adoçada 
para o meio do vaõ: as ruas naõ levaõ aguada, e se deixaõ na 
mesma cor do papel, como também os pateos, como mostrão as 
letras A, e B: os quintaes, hortas, e jardins, que houver se devem 
notar nas plantas, que se riscarão, e lavaraõ do modo, que ao diante 
diremos.
Os terraplenos, parapeitos &c. se riscarão, e levaraõ aguadas do 
modo que dito, e explicado na Estampa oitava; e sendo o ponto 
sufeciente se devem notar as rampas para subir do plano da Praça, 
na forma que mostraõ as letras H, que são mais, ou menos 
compridas, segundo a maior, ou menor altura dos terraplenos.
As pontes de madeira se devem dessenhar do modo, que mostra a 
letra G, advertindo, que devem ficar com a distancia necessária para 
mostrar o vaõs, que occupa a ponte levadiça, assim na porta da 
Praça, como no Tenalhão, e na face do revelim.
Os Corpos de guarda se riscão, e la vão, como mostra a letra D: 
sendo de pedra, e ca! se riscarão de carmim, e lavarão do mesmo; 
porém sendo de madeira se riscarão de tinta da China, e lavarão de 
Bistre.
Os Corpos de guarda tem ordinariamente sua aipendorada, cujos 
pés direitos se marcão com pontinhos, como mostra a letra D:
As pontes dormentes, notadas na planta da letra E, se dessenhão 
riscando os aiiicerces dos seus pés direitos, e iando-os com huma 
aguada iguai de meia tinta de carmim.
Os caminhos de comunicação da estrada cuberta para as lunetas, ou

. • •

reductos se dessenharaõ, como mostraõ as letras F, e quando naõ
* •

saõ infíados da Campanha, se compoem o caminho de 
communicação de dousparapeitos sem travezes.



Diferentemente do desenho fruto da pura contemplação, os desenhos

dos engenheiros militares atendem

Sendo impossível representar de forma naturalista grandes extensões

do território, foi necessário desenvolver um sistema de códigos para

interessava ressaltar. No século
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a finalidades bastante precisas.

convenções em Portugal:

Quando o Príncipe manda tirar a planta de huma Praça, para por 
ella se poder fazer juizo da sua força, segundo o terreno, que 

occupa com as suas obras, e o que tem arroda do seu recinto em 
distancia dos tiros de Artilharia; alem do dessenho da Praça até a 
explanada, deve o Engenheiro Dessenhador configurar também o 
terreno , e nisto mostra mais a sua habelidade; porque lhe he 
necessário mostrar os montes, os outeiros, ou emminencias do 
terreno, os valles, os arvoredos, as vinhas, as hortas, os casaes, que 
houver, os caminhos, as quebradas, as ravinas, as pedreiras, os 
moinhos de agoa, ou de vento, as terras la vradas &c., e tudo o 
referido, e o mais que se achar, deve ser configurado em suas justas 
distancias, e posições.
A Estampa decima poderá servir de exemplo; porque mostra parte 
do terreno do recinto de huma Praça, no qual se observará o modo 

com que cada huma destas cousas se lava; e ainda que na Estampa

e uniformiza as seguintes

Nesta Estampa se póde notar o modo com que as aguadas vao 
deminuindo nos foços secos, e aquaticos, e havendo alguma ribeira, 
que passe por dentro, ou por fóra da Praça, se deve notar nella com 
huma flexa a parte para onde correm as aguas, e se note finalmente 
o modo com que as explanadas se assombrão com tinta da China 
adoçada; e como a linha do parapeito da estrada mcuberta he 
parallela a linha, que termina a explanada, se lançaõ Unhas delgadas 
de cada angulo destas ao angulo opposto da outra, para terminar as 
aguadas; e os lanço expostos à luz levaráõ aguada dara, que quebre 
a brancura do papel, e as oppostos à luz com aguada de meia tinta 
adoçada. Sendo as plantas de projecto, depois de dada a aguada de 
tinta da China, como fica dito, se lhe dará huma aguada adoçada de 
rohão."

viabilizar o entendimento daquilo que

XVIII, o Capítulo X do tomo I do "Engenheiro Português" (1 729) de

Manoel de Azevedo Fortes difunde



se naõ póde conhecer a differença das cores, naõ deixará esta de 
servir de norma aos principiantes, copiando-a com a circunstancia 
da maior, ou menor grossura, das Unhas, riscadas da tinta 
competente, e depois dando-lhe as aguadas segundo as regras.
Feita peio Engenheiro Director a planta de huma Praça, e seu terreno 
arroda, com tudo o que contém em risco, costuma este entregada ao 
seu Dessenhador para a pór em limpo, o que fará primeiramente 
riscando o Corpo da Praça, e rezervando para o fim as aguadas, 
principalmente as de carmim, e logo passará as riscar tudo o que 
pertence à configuração, primeiro com lapis, e despois com as 
tintas, e no fim se darão as aguadas a toda a planta, observando para 
cada especie das cousas representadas, o que se segue nos titulos 
seguintes.
DOS CAMINHOS
A Primeira cousa, que se deve riscar na configuraçaõ dos terrenos 
saõ os caminhos, que começaõ no parapeito da estrada cuberta, e 
se dividem para varias partes; estes se riscaõ com duas Unhas quasi . 
parai leias de tinta da China sobre clara, e depois se lhe dá huma 
aguada, ou sombra cortada de meia tinta da China sobre dara, e 
depois se lhe dá huma aguada, ou sombra cortada de meia tinta da 
Ch ina da parte de fóra do risco opposto à luz, ficando o caminho, da 
cor do papel: adonde os caminhos se dividem, se deve notar, que a 
parte do terreno cammua a dous caminhos de ve ficar boleada, como 
se mostra na planta pelas letras A; e fazendo os caminhos algum 
largo se de ve também imitar, como mostra a letra B.
Por entre os valles, e lugares baixos costumão os caminhos ser 
fundos, como também abertos em rosto feito em pedra, e se deve 
notar nas plantas do modo, que mostrão as letras C, advertindo que 
para as aguadas se darem nestas partes, bem deminuidas, se deve 
dar primeiro suavizando-a para dentro, e depois se lhe dá o 
penejado de tinta da China.
DOS MONTES
Os montes, e serranias se configuraõ comhuma penna bem delgada 
molhada em tinta da China sobre dara, e o penejado hirá imitando a 
volta, que os montes fazem; e este penejado he mais, ou menos 
comprido, segundo he mais, ou menos comprida a escarpa dos 
montes, e a aguada também à proporção mais, ou menos dara, 
observando a parte da luz; e naõ devem ser os riscos do penejado, 
nem todos iguaes em comprimento, nem em distancia huns de 
outros, mas feitos como ao descuido; e como os montes saõ 
representados chatos, ou em vista de passaro, o penejado naõ só 
deve acabar em riscos delgados para a parte da baze, mas também 
para o alto, fazendo estes últimos mais curtos, que os primeiros.
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Imite-se a configuraçaõ dos montes notados na Estampa, ou em 
outros quaesquer dessenhos de boa maõ; porque estas cousas se 
apprendem ma is vendo, e obrando, do que com a lição dos h vros. 
Quando os montes são ma is a plumo, os riscos devem ser ma is 
fortes, mais juntos, e mais direitos, e interrompidos, e a aguada mais 
carregada de tinta, mas naõ de sorte, que incubra o penejado, 
adoçando-a para cima, e para baixo, e havendo (como he o rd mano) 
algumas quebradas, se devem notar em seus proprios lugares, o que 
depende de se ter tirado a planta do terreno bem ajustada. Se os 
montes tem arvoredos, olivaes, vinhas, ou terras lavradas, se lhe 
devem riscar, e lavar do modo, que logo diremos.
DAS RA VINAS, E PEDREIRAS
As ravinas (...) a sua figura se risca de tinta da Chi na, e se lava de 
aguada de tabaco, ajudada de hum pouco de vermelhão, e 
suavizada para o meio, como nota a letra D."
As pedreiras se dessenhaõ com hum penejado fino de tinta da 
China, e sombra da mesma tinta, ou cor de terra avermelhada, na 
parte que fica opposta à luz, e na capacidade da pedreira se dá 
huma aguada de tinta cor de terra, deminuída de toda a parte para o 
meio, ficando porém mais carregada da parte para o meio, ficando 
porém mais carregada da parte onde lhe naõ dá a luz, como se vè 
na Estampa letra E, observando o que diremos dos rios, e ribeiras, e 
outros lugares conca vos.

DAS VINHAS
As vinhas, ou sejaõ sobre montes, ladeiras, ou em terras planas, 
sempre se dessenhaõ da mesma sorte; porém as aguadas se daõ 
primeiro do que se risquem as vinhas: as agudas (sic) se dão, parte 
de tinta da China sobre dara adoçada parallelamente à baze da 
planta, e parte com meia tinta de verde-Hrio adoçada, e da mesma 
sorte parai leia à baze da planta; e também a cor de terra se póde 
fazer com tinta da China, e vermelhão: depois desta aguada seca, 
com huma penna bem fina molhada em tinta da hina, se dessenhaõ 
as vinhas com risquinhos pequenos, e tortuosos, parallelos à baze da 
planta, e cortados por outros perpendiculares; e se póde dar ao pè 
de cada cepa, huma pequenina pincelada de verde-Hrio: as letras G 

mostraõ a fórma das vinhas, e se houver alguns caminhos por 
dentro, se dessenharaõ logo ao principio, e se deixaraõ claros, como 
já dissemos.
DOS PUMARES, OLIVAES, EARVOREDOS
Gs pumares se riscaõ com arvores iguaes, e igua/mente 

compassadas humas de outras, no que só se destinguem dos olivaes, 
e arvoredos, que naõ guardaõ regularidade: as letras HH, mostraõ a 
fórma dos pumares: a letra / mostra hum olival; e as letras K, mostaõ 
a fórma dos bosques, ou arvoredos: as arvores se riscaõ de tinta da
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Os o/ivaes naõ differem dos bosques nas aguadas dos terrenos; 
porém as arvores saõ maiores, e quasi equidistantes humas de 
outras, particularmente nas terras planas em que saõ postas a cordel, 
excepto nos terrenos montuosos, em que differem pouco dos 
bosques...
DAS TERRAS LAVRADAS, HORTAS, E JARDINS
As terras lavradas se riscão de tinta da China sobre dara, com huma 
penna delgada, como a das vinhas com Unhas rectas, mas a ncJ- 
de tremidas humas ma is que outras, dividindo o campo em courellas 
irregulares, como mostra a planta, mas naõ haõ de meter humas 
courellas por outras, de modo que façaõ feitio de canastra, 
alternando-as em hum mesmo sentido; e as que forem riscadas em 
terras montuosas devem arquear, buscando de algum modo a volta 
do monte tanto pela parte supperior, como pela inferior, 
exceptuando a parte donde leva a aguada, que mostra a sua maior 
altura; e adonde ha quebradas, ou saõ os montes cortados a plumo, 
e adonde as terras se dividem humas de outras, da parte opposta à 
luz se dará huma muy leve sombra, de tinta da China adoçada, sem 
rodear toda a courella, mas em hum, ou dous lados sómente, e nem 
todas as terras, levaõ esta sombra. Também se deve notar na planta 
em suas verdadeiras posiçoens, todas as pequenas elevações do 
terreno, como valados, socalcos &c. com hum penejado fino, e 
curto, e lavado de huma leve sombra de tinta da China adoçada.
Deve-se advirtir, que antes de riscar as terras lavradas, e de dar as 
aguadas nos montes, se deve lavar o papel de huma cor dara de 
tinta da China bem igual, de sorte, que só quebre a brancura do 

papel.
As hortas se riscaõ com a regoa sobre o papel, sem a aguada dara 
dos montes, terras lavradas, a respeito da brancura, em que devem 
ficar os caminhos, fazendo os canteiros em paralelogramos 
desiguaes, ou quadrados, de sote, que naõ affecte a regularidade dos 
jardins, e feitos os parailelogramos com tinta da China com a mesma 
penna, e tinta sobre dara se penejão, com linhas parallelas, ou 
inclinadas irregularmente, e do modo, que na Estampa se representa 

pela letra L.
Isto feito se lhe dará huma aguada de verde-Hrio em meia tinta 
adoçada para o meio dos canteiros, observando sempre, que as 
aguadas sejão de differentes verdes, e ma is, e menos carregados, e

Chi na, com penna bem delgada: o corpo da arvore he de figura 
ovada maspontuda, a que se accrescenta hum pé curto com huma 
rabisca curta e delgada da parte opposta à luz: o corpo da arvore se 
lava de huma aguada de meia tinta de verde-bechiga, ou verde-Hrio, 
e depois de da parte opposta da luz...
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depois se assombrão os lados oppostos à luz com pequeninas 

pinceladas de verde mais obscuro.
Isto se entende quando as plantas saõ feitas em ponto maior, que o 
da Estampa decima; poque neste, e outros semelhantes se lhe dá 
logo huma aguada de meia tinta sobre escura de verde-hno por 
igual, por naõ ter capacidade para se adoçar, observando sempre de 
as dar mais carregadas em huns canteiros, que em outros, para 

imitar ao natural.
O dessenho dos jardins, quanto aos canteiros, naõ d/fferem do 
dessenho das hortas, se naõ na regularidade, e semetria."
Os canteiros dos jardins, levaõ huma aguada por igual, de meia tmta 
de verde lírio, e depois de seca se lhe debuxaõ com tmta da Chi na 
os lavores que reprezentaõ a murta, e saõ d/fferentes segundo o 
gosto, e capricho de cada hum, e depois se assombraõ os lavores 
com meia tinta de verde-bechiga, como mostra a letra M; e 
querendo reprezentar algumas arvores à roda dos jardins, se 
dessenharaõ como fica dito, e como mostra a letra N.
DOS PRADOS, RIOS, RIBEIRAS, E PANTANOS
Os prados se dessenhaõ dando em toda a sua extençaõ huma 
aguada unida, em meia tinta sobre clara de verde-lirio; e depois com 
huma penna bem fina, molhada em tinta da China se daraõ vários 
pontos ao comprido, dous a dous, ou tres a tres para He los à baze da 
planta, como mostraõ as letras P.
"OS RIOS, E RIBEIRAS se riscaõ com duas linhas de tinta da China, 
huma mais grossa, e outra delgada; a mais grossa da parte, que lhe 
naõ dá a luz, e a mais delgada da parte, que lhe he exposta; e para 
que naõ haja equivocaçaõ se deve notar, que vindo a luz da parte 
esquerda da planta, a mesma linha da borda da ribeira da parte 
esquerda he a que se deve assombrar; porque ainda que fica da 
parte da luz lhe he opposta, por causa da altura da margem do rio, 
ou ribeira, e a Unha da outra parte fica exposta à luz.
Riscados assim os rios com suas voltas, e cotovelos, mostrando 
também as partes em que estreitaõ, ou alargaõ, ou fazem algumas 
Ilhas, se deixarão, até o tempo de se lhe darem as aguadas, que he 
depois de configurado o mais terreno.
Os mares, rios, ribeiras, e lagoas se lavaõ de aguada de rios, dada 
pelo extremo das margens, ou costas marítimas em tinta inteira 
adoçada nos rios, ribeiras, e lagoas para o meio, e nas costas 
marítimas a perder-se em outra primeira aguada dara, que serve 
ómente a quebrar a brancura do papel. A Estampa decima mostra a

C°m qUe 56 dessenhaõ os rios; e se deve notar, que sendo as 
as pequenas, e a planta em ponto pequeno, como o da 
pa, se naõ suavizaõ as aguadas, e saõ de huma meia tinta.

p ntanos se riscaõ com hum penejado fino, e interrompido por 
p es, e orizonta!mente à baze da planta, como mostrão as letras
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Q, e em algumas partes huns risquinhos perpendiculares, que se 
unaõ pela parte inferior, para reprezentar os juncos, e outras ervas, 
que nascem em semelhantes lugares, e depois se lhe dão em 
d/fferentes partes humas pinceladas de aguada de rios suavizadas 
horizontalmente, e nos claros, que ficão entre estas pinceladas se dá 
huma aguada dara de verde-/irio.
Quando pelos pantanos passão caminhos públicos, lhe costumão 
fazer calçadas, que são huma especie de pontes rasteiras com suas 
guardas sem arcos, ou só com algum arco baixo para passagem da 
ag°3i e para se reprezentarem nas plantas se riscão com duas Unhas 
para!leias, de carmim sendo de alvenaria, e de tinta da China sendo 
de terra levantada sobre o livel do pantano, como mostrão as letras 
RR."

"DO DESSENHO DAS OBRAS PERTENCENTES AO ATTAQUE, E 
DEFFENÇA DAS PRAÇAS FiS-92
Nos citios das Praças, se costumaõ fazer varias obras, como 
trincheiras, reductos, baterias de Artilharia, de morteiros, brechas, 
galerias, minas, &c.
Todas estas obras se riscaõ com tinta da China, e as suas aguadas, 
deviaõ ser da mesma tinta; porém está introduzido em França, 
A lemanha, Inglaterra, e já hoje em Castella, que as aguadas de todas 
estas obras sejaõ de rohaõ, ou goma-guta, como nos projectos, e 
pertendem, que naõ ha equivocaçaõ, com as obras projectadas; 
porque estas saõ mui conhecidas, e nunca delias se formaõ 
projectos, e assim nos accomodaremos ao uso.
A planta do citio de huma Praça, naõ se pôde fazer em menor 
ponto, que o de 80 braças, por cada polegada do papel, nem he 
necessário, que se façaõ em maior ponto, que o de huma linha por 
cada 2 braças, ou 24 braças por cada polegada, que he o mesmo. 
As primeiras obras, que se fazem nos citios das Praças, saõ as 
trincheiras, ou approxes, e os contra-approches dos citiados: estes se 
riscaõ por duas Unhas parai leias, e a que fica para a parte da Praça, 
mais groça nos aproches; e nos contra-aproches a mais groça para a 
parte da Campanha: a distancia entre estas Unhas, naõ havendo de 
servir para passar a Artilharia, he de 16 até 18 palmos, e as que haõ 
de servir, para passar a Artilharia de 30 palmos de largo e riscadas se 
lhes dá huma tinta inteira no seu parapeito, e huma meia tinta no 
foço de goma-guta.
Os reductos se riscaõ e lavaõ do mesmo, como também as baterias 
de Artilharia, e morteiros, advirtindo, que as canhoneiras das 
baterias de Artilharia devem ficar na cor do papel, e que as dos 
morteiros naõ tem canhoneiras, e os morteiros se notaõ com cifras. 
As Unhas de circunvalaçaõ, e contrava/açaõ naõ differem das mais 

• .

trincheiras, e reductos, e se riscam, e lavaõ da mesma sorte.
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A sappa, ou abertura para o foço também se risca, e la va da mesma 
sorte, e havendo minas, ou fornilhos se lhes reprezentaõ as entradas 
por hum zero cheio de tinta da China inteira, e os ramaes das minas, 
e suas cameras se notaõ com linhas pontuadas de tinta da Chi na.
A passagem do foço se reprezenta por hum travez riscado com tinta 

da China, e aguada de amarei lo.
A brecha feita com Artilharia se risca à pena, e se leva de goma-guta, 

ou cor amarei la em partes doçada.
As obras, que os deffensores fazem nas Praças na occasiaõ de a tio, 
como cortaduras, baterias &c. seguem o mesmo estillo, riscando-se 
de tinta da China, e lavando-se de rohaõ; mas estas obras, ou 
cortaduras dentro das Praças, todas levaõ hum foço por diante." 
"DO DESSENHO DAS OBRAS CIVIS PERTENCENTES, À 
FORTIFICAÇAÕ, E DOS SEUS CORTES, PROFIS, ELEVAÇÕES, E 

FAÇADAS
As obras Civis, que pertencem à Fortificaçaõ saõ os Armazéns, os 
Trens de Artilharia, as Cazernas, e quartéis dos Soldados, os Corpos 
de guarda, e os Armazeins, e Payois de polvora: todas estas obras, 
nas plantas Militares, seguem as mesmas regras, a respeitos das 
Unhas, e das cores, que temos dado para as obras da Fortificaçaõ; 
porém as plantas saõ concideradas, como cortadas horizontalmente 
a alguma altura por sima dos alicerces, para mostrarem as janellas 
do andar debaixo, como se vé na planta. (EST. 11) A do primeiro 
andar, e na do segundo andar letra B: esta planta foy feita para os 
Quartéis da Cava leria da Praça de Moura, que aqui trago para 
exemplo, dos cortes, profis, ou elevações, e das façadas.
A letra A mostra a planta das cavalherices com sua cochia pelo 
meio, cujos quadradinhos mostraõ os allicerces dos pés direitos, ou 
pilares, e faz forma de tres naves de abobedas notadas com as 
diagonaes de pontinhos: os caracteres 2, 2 saõ as portas das 
cabeceiras: os caracteres 3,3 allicerce de huma escada exterior.
A letra B reprezenta o segundo andar dos Quartéis, e a escada 
exterior com seus taboleiros, e entrada com seu corredor 
correspondente ás duas janellas das cabeceiras, notadas das letras 
HH. O ma is dividido em quartéis, em que se suppõe, que cada 
huma he capaz de duas tarimbas para quatro Soldados; e em cada 
huma, huma janella, huma chaminé; e huma cantareira. (Est. 11)
A letra C reprezenta a façada; ou vista exterior dos Quartéis, 
segundo o seu comprimento, com as portas, e janellas, do primeiro, 

egundo andar, e o que as chaminés excedem, o ponto do telhado, 
etra D mostra o corte, ou elevaçaõ dos Quartéis, segundo o 

comprimento HH da planta B, ou 2,2, da planta A.
aE mostra o corte, e profd dos Quartéis, segundo a sua largura, 

conctderando^s cortados petas linhas CC, da planta A, e da



O sucesso da padronização dos códigos, encabeçada por Azevedo

Fortes, é visível

Fig.93Sebastiao do Rio de Janeyro

Vaz Figueira, "Acadêmico da Aula Militar"desta cidade.

observa num projeto, datado de 1773, para expansão da malha urbana

de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Capitania do Mato Grosso, no

Fig.94

Fig.95

novas obras projetadas, a serem construídas..

Estas convenções de representação estabelecidas por Azevedo Fortes

Portugal. O engenheiro-mor do reino

amarela para representar os edifícios já existentes e a vermelha para as

qual o autor inverte o código convencionado por Fortes, usando a cor

na vasta série de desenhos dos engenheiros militares 

da geração seguinte, tal como a "Carta Topographica da Cidade de S.

No entanto, embora pre-convencionados em Tratado, nem sempre 

respeitou-se o código de cores, tal como uniformizado. É o que se

ptantaB, em que se mostrão as alturas dos alicerces, das abobedas, 
janellas, e escada &c.
A letra F denota a elevaçaõ, 
cabeceiras dos Quartéis.
NESTA ESTAMPA pódem os principiantes, fazer reflecção, 
apphcando-the as regras, que ficaõ da dadas, e notar a differença 
das Unhas, que significando huma mesma cousa, se reprezentaõ 
ma is de/gadas da parte da luz, e das aguadas adoçadas, das sombras 
cortadas, comdifferença das diminuídas &c."

ou façada de hum dos tôpos, ou

datada de 1750, do Capitão Andre

não tiveram sua origem em

fundamentou-se nos principais tratados da Europa do mesmo tipo,
%

sobretudo o célebre de BUCHOTTE, "Les Règles du dessein et du 

lavis, Pour les Plans particuliers des Ouvrages & des Bâtimens, & pour 

íeurs Coupes, Profils, Elevations & Façades, tant de /'Architecture
• —

MUitaire que Civile: Comme aussi pour !e Plan en entier d'une Place;



do tratado francês com as Estampas 10a e 9a do tratado de Fortes.

Quanto à especificidade do desenho do engenheiro militar face à

pintura e à miniatura, Fortes adverte no "O Engenheiro Portuguezn.

I

A luz deveria sempre vir datambém estavam convencionados.

esquerda, tal como se observa

Fig.90'

militaire que civile

o

•TO

-i-

-=*

-

"A ARTE DE DESSENHAR as plantas Militares consiste em certas 
maximas, ou regras, das quaes humas saõ naturaes, e outras de uso, 
ou CONVENÇÃO: ESTAS MAXIMAS, OU REGRAS DEST/NGUEM 
O DESENHO DA PINTURA, E DA MINI A TU RA " (p. 410)

duas ilustrações F'g-92
Fig.91

nas diversas plantas de cidades do

conforme aos mandamentos de Azevedo Fortes (Estampa 8a):

"... e as sombras nas plantas saõ necessárias como na pintura, 
principalmente nas elevações, e assim he preciso, que o 
Dessenhador concidere a parte donde vem a luz; e ainda que póde 
suppor vir de qualquer parte, he melhor suppor, que vem da parte 
esquerda do papel, para que as sombras fiquem todas da outra parte, 
oppostas à luz ..."(ESTAMPA 8, FIG. 1 E 2, Tomo I, p. 424)

Assim como as figurações, cores e grafismos, a luz e a sombra171

Fig.96

período, como por exemplo essa de Vila Bela, feita absolutamente

pour sa Carte particuliere, & pour celles des Elections, des Provinces, 

& des Royaumes. Par M. Buchotte, Ingenieur ordinaire du Roy. A 

Paris, chez Claude Jombert, ME)CCXXH" (1722)170, do qual copia 

inclusive os desenhos exemplificativos. Comparar as

"“Localizamos um exemplar deste tratado, na edição de 1743, na Biblioteca Geral da Universidade de 

oim ra. BUCHOTTE. Les règles du dessein et du lavis pour les plans particuliers des ouvrages & des 
''architecture militaire Pue civile ... Nouvelle edition ... Paris, Chez Ch. Ant. Jombert, 

43. Ilustrado. Consultamos um exemplar localizado na Bibliothèque Nationale de Paris: BUCHOTTE. 
T8 t, et du lavis P°ur ,es P1™ particuliers des ouvrages et des bãtimens ... par M. Buchotte.
Paris C. Jombert, 1722. (cota: V 22020 - microficha M-10104)

Além. do tratado de Buchotte que aborda a questão, Fortes deve também ter consultado o tratado 
rancês de Dupain de Montesson, específico sobre o assunto, traduzido depois para o português pelo Frei 

José Manano da Conce.ção Velloso, do Rio de Janeiro, em 1799



"OS RIOS, E RIBEIRAS se riscaõ com duas Unhas de tinta da China, 
huma mais grossa, e outra delgada; a mais grossa da parte, que lhe 
naõ dá a luz, e a mais delgada da parte, que lhe he exposta; e para 
que naõ haja equivocaçaõ se deve notar, que vindo a luz da parte 
esquerda da planta, a mesma Unha da borda da ribeira da parte 
esquerda he a que se deve assombrar; porque ainda que fica da 
parte da luz lhe he opposta, por causa da altura da margem do rio, 
ou ribeira, e a Unha da outra parte fica exposta à luz."

(EST. 8. FIG. 2) Nas elevações juntas ao profH se mostrão a do 
flanco notada da letra C, e como fica exposta a luz, leva só huma 
aguada dara de carmim, e adonde deixa parte do principio do 
flanco cuberto, mostra a sombra cortada, e o mesmo mostra no 
parapeito: a elevação D he da parte da face E, e como fica opposta à 
luz se lhe dà aguada de meia tinta da China por igual, mostrando o 
parapeito assombrado.
Naõ só para as elevações, ou façadas se deve observar a parte donde 
vem a luz à planta; mas também para as Unhas, que devem ser mais 
delgadas as que saõ expostas à luz, e mais grossas as que lhe ficaõ 
oppostas.
(EST. 8. FIG. 3) A figura terceira mostra, para exemplo, hum 
parallelogramo, cujas Unhas AB, BD, expostas à luz saõ mais 
delgadas, do que as Unhas AC, e CD, que lhe saõ oppostas: isto se 
pratica quando as figuras tem ã baze parai leia, ou quasi parallela à 
baze da planta; mas tendo algum angulo perpendicular, ou quasi 
perpendicular à baze da planta as Unhas superiores seraõ delgadas, e 
as inferiores mais grossas, como mostraõ as duas Unhas EF, EH, mais 
delgadas, do que as duas HG, FG (EST. 8. FIG. 4).
Quando se representaõ nas plantas algumas superfícies convexas, 
como de hum pombal, ou torre redonda, também as Unhas da parte 
da parte exposta à luz devem ser mais delgadas, do que as que lhe 
forem oppostas, e como as sombras saõ próprias, e naõ causadas de 
outro corpo, devem ser adoçadas, como fica dito, e mostra a letra 
Z:m o mesmo se observará nas Unhas, que terminaõ as superfícies 
côncavas, com a advertência, que como a parte opoosta à luz fica 
da mesma parte donde vem a luz, se deve praticar o contrario a 
respeito das sombras, como mostra a letra L."



elementos e quanto sua melhor posição:
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Fig.92

Fig.92'

I

da

seu petípé feito de 
o seu lugar he junto à 

ou este se ponha na parte 
1 os títulos das

Na carta topográfica, assim como na geográfica, corográfica e náutica, 

era também obrigatória a introdução da rosa dos ventos ou da flor de 

Hz, para orientar o desenho, bem como do petipé para conferir-lhe 

necessidade dessesuma escala. Azevedo Fortes adverte quanto a

2.9.2. Outras convenções: rosa-dos-ventos, petípé, título, 

legenda, cercadura e ornamentação

"Se as plantas forem particulares, como de huma tena/ha de 
Fortificação, de huma coroa, de hum hornaveque, de hum só 
baluarte, ou revelim, como também de hum só edifício Civil, naõ he 
necessário orienta-las pondo-lhes huma flor de Hz, ou Unha Norte 
Sul: porém sendo plantas inteiras, como de huma Praça, e seu 
terreno àrroda, ou qualquer carta Topographica de grande, ou de 
pequena extençaõ, sempre se deve orientar.
Chamamos orientar huma planta, po-la de sorte, que se conheça a 
parte que olha ao Norte, a que olha ao Sul, a que olha ao Nascente, 
e a que olha ao Poente; o que se consegue pondo-lhe huma flor da 
Hz na direcçaõ da Unha Norte-Sul daqueHe lugar: eisto se faz com 
huma bússola no terreno, e vendo as partes da planta a que 
corresponde a Unha Norte-Sul, emmendando-lhe a variaçaõ, ou 
fazendo huma merediana, do modo que ensinamos, no livro das 
Cartas Geographicas.
Se na planta houver algum braço de mar, ou rio grande, he o lugar 
proprío, para nelle se colocar, a rosa dos ventos como se vé na 
ESTAMPA DECIMA. Não havendo mar, ou rio cappaz, se porá na 
parte, que melhor accomodar, e quanto mais perto, da baze da 
planta, melhor.
Para riscar a rosa dos ventos, se póde tomar por modefío a 
Estampa decima: alguns ariscão de tinta da China, e lhe daõ 
differentes cores: porém nas plantas Militares, se devem riscar, e 
lavar de tinta da China em fórma de estreHa: os raios se devem 
assombrar na sua ametade, de tinta forte da China, e a outra 
ametade da cor do papel, alternando a dita sombra, hum raio sim, 
outro não."
/../

Toda a planta grande, ou pequena, deve ter 
modo que dicemos no Capitulo precedente: 
baze da planta, ou por baixo do título, < 
superior da planta, ou por baixo da baze, sendo que



As legendas também deveriam ser alocadas em lugar próprio:

títulos, sugeria a elaboração de linhas retas de diferentes espessuras,

excluindo os tradicionais cartuchos ornamentados.

I
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plantas, sempre parecem melhor 
inferior".
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"As CERCADURAS saõ a ultima cousa que se faz nas plantas 
Militares, as quaes naõ devem ter debucho algum, como muitos 
erradamente tem feito, imitando as cercaduras, ou bordaduras das 
laminas da minhatura: devem constar sómente de duas Unhas 
parai leias, huma groça, e outra delgada; e a grossura destas Unhas 
deve ser proporcionada à grandeza do papel, ou tamanho da planta: 
a ma is groça deve ser a exterior, e a delgada a interior.
Alguns lhe accrescentaõ huma terceira Unha delgada por fóra, 
ficando a groça no meio; porém o mais usado dos melhores 
Dessenhadores, he de fazerem as cercaduras de duas Unhas 
sómente.
A perfeição das cercaduras consiste na igualdade das Unhas de que 
saõ compostas, guardando o mesmo corpo, ou grossura em toda a 
sua extenção, e em quadrarem bem o papel, encontrando-se justas 
nos ângulos, sem mostrar nelles excesso, ou maior grossura.
Nas seis Unhas de cercaduras da Estampa onze se póde observar o 
maior, e o menor termo da grossura, que devem ter em differentes 

plantas.

uma certa sobriedade. Para o enquadramento das cartas, legendas e

na parte superior, do que na

"Quando he necessário explicar as cousas, que a planta contém, 
deve o Dessenhador procurar, que o lugar da explicação fique em 
hum dos lados direito, ou esquerdo; segundo o permettir o 
dessenho: também póde ficar ao pé da planta sem deffeito.
Muitos costumaõ debuchar targes para meter dentro a explicação 
das plantas, e he cousa de que se deve fugir nas plantas Militares, e 
só se devem dividir do mais por Unhas groças, e outras delgadas pela 
parte interior, que formem hum quadrado, ou rectangulo, dentro do 
qua! se escreve a explicação."

No que diz respeito à ornamentação dos desenhos, Fortes pregava
Fig.97



No entanto havia uma certa liberdade na ornamentação, desde que

Embora não
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em oposição à submissão às 

regras, máximas e convenções vigentes no restante do desenho. Na 

ausência da assinatura, o

uma estreita homologia entre os

das plantas militares portuguesas do século XVIII apresentava uma 

aplicação moderada da ornamentação, que basicamente restringia-se à 

área do título e legendas. Os ornamentos empregados enquadravam-se F'8" 
Fig.100

na estética do período, havendo uma estreita homologia entre os Fig 10i 

do

cartucho poderia fornecer os elementos 

necessários para se reconhecer a sua

Fig.92"
(EST. 11) A notada da letra R póde servir para plantas, que occupão 

de hum até dous palmos de papel.
A notada da letra Q póde servir para plantas de dous até tres palmos 

de papel.
A notada da letra P de tres até quatro palmos.
A notada da letra N póde servir para plantas de quatro até smco.
A notada da letra M de sinco palmos de papel, até oito.
A notada da letra L de oito até doze; e ainda que as plantas sejaõ 
muito maiores, (o que naõ he ordinário nas plantas Militares) nem 
por isso se usará de maior grossura de linha.
Para riscar as linhas grossas das cercaduras se devem lançar duas 
linhas parallelas distantes huma da outra, da grossura que se quer 
dar à linha, e entre ellas com hum pincel, em tinta forte da China se 
hirá enchendo o espaço entre as duas parallelas; e assim ficaõ as 
Unhas bem direitas, e de igual corpo por toda a parte."

autoria. Esse é caso dos

prospectos das cidades de São Paulo e Santos que supomos iQ2a 

realizados por José Custódio de Sá e Faria ou algum contemporâneo Fig.io2b 

seu, como por exemplo Luiz Rodriguez Villares.

assinados, apresentam um tipo de motivo floral, na moldura, muito

cartuchos dos mapas e os motivos decorativos da arquitetura ou 

mobiliário dos edifícios que lhe eram contemporâneos.

Os cartuchos eram o local da liberdade

não comprometesse a dimensão informativa do desenho. A maioria



profissionais. Dado que Sá e Faria

Mateus e que tais "prospecto^' sejam parte da coleção referente à

poderia inferir tratar-se de

" prospectos" d a sua autoria, embora a semelhança com o cartucho do

relatório do desconhecido Luiz Rodrigues Villares seja ainda mais
Fig.l 03c

evidente.

A indiscutível beleza desses desenhos, nos remete à indagação: para
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Portugal

sua mesa de trabalho, o seu estojo de desenho - réguas,

Fig.103a

Fig.103t

desenhos deste engenheiro português, se

gabinete, a

semelhante a motivos empregados nos cartuchos dos frontispícios dos 

relatórios realizados por ambos os

no século XVIII, preparavam o seue Brasil,militares, em

além dos códigos e convenções, quais os demais procedimentos e 

sua feitura? Como os engenheirosinstrumentos empregados na

administração desse governador (1765-1775), hoje sediada na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que contém inclusive outros

compassos, pantógrafo, esquadros, transferidor, lápis, penas, pincéis - 

as folhas de papel? Como riscavam as primeiras linhas a lápis, 

apagavam-nas com miolo de pão, preparavam as penas, impunhavam- 

nas corretamente, riscavam a nanquim, preparavam as tintas, davam as 

aguadas, colavam as diversas folhas, ornamentavam o conjunto ...?

permanecera na Capitania de São Paulo a serviço do Morgado de



2.10. COMO "RISCAR E DAR AS AGUADAS"

os seguintes instrumentos:

o petipé gravado em uma régua de latão, madeira ou pergaminho,1)

com medidas em léguas, braças, pés, palmos e polegadas;

2) uma

prancheta com tripé, dotado de óculos com lentes e uma pequena

bússola;

3) bússola;

ponta);

6) cordel de linho de mediana grossura, "bem poido e encerado" para
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4) pedômetro (para o levantamento aproximado de long

5) balizas com bandeirolas (ou simplesmente

no século XV, 
nosso atual

as distâncias);

que não encolhesse com a umidade ou estendesse com o calor,

um lenço amarrado na

2.10.1. A geometria prática sobre o terreno: instrumentos e 

técnicas

Até fins do século XVIII, o engenheiro ao sair a campo, acompanhado
Fig.104 

de dois ou três ajudantes que soubessem medir, deveria levar consigo

círculo dimensórid7 2

172 Nada mais era que o astrolábio náutico adaptado para os levantamentos topográficos 

por homens como Alberti, Mariano Taccola e Francesco di Giorgio Martini, ancestral do 
teodolito.

ou semicírculo colocado sobre



7)

exata;

8) 2 réguas de pinho: "... as regoas, que servem as mediçoens sobre o

terreno, se fazem ordinariamente de pinho, por ser madeira mais

leve, e saõ necessárias duas aos medidores: huma de sinco palmos

9)

escrever e riscar em campo;

10) "Estojo de Mathematica";

1 5)barracas para abrigar a comitiva.

Azevedo Fortes, no
Fig.104
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tinta se apagão facilmente..."(FORTES, I: 324)

tábua delgada do tamanho e feitio de meia folha de papel para

11) bons canivetes para aparar as penas;

12) penas; pincéis; bons lápis; miolo de pão para apagar as linhas

riscadas a lápis;

1 3)pigmentos, aglutinantes e tintas;

14) caderno de notas e papéis de marca grande,

em lugar da corda podia-se usar uma corrente de ferro delgada 

("cadeia"), embora fosse menos recomendada, dado que tendia a 

embarrigar quando muito comprida, tornando a medição menos

"Engenheiro Portuguez" (1729), é bastante 

minucioso na descrição do funcionamento dos instrumentos 

empregados nos levantamentos em campo; parte deles ilustrados na

dividido de braça a braça com argolinhas de arame ou cobre e 

colocado em carretel para não embaraçar;

de crave ira, e outra de vinte, e os palmos de cada huma devem ser 

todos notados com hum sina! feito com serra delgada; porque os de



papel.

I
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por exemplo, Almada, Lavradio e 

Palmeia, lançando simultaneamente os dados sobre o

ESTAMPA 7 do seu Tratado, Tomo I (Fig. 104). Em suma, são os

num ponto de observação cuja 

em relação ao 2e ponto de observação 

orno a distância da torre do Loreto ao Castelo). Posicionado no 1e 

ponto de observação (a torre) mirava-se com o óculo fixo o Castelo 

com o óculo móvel procedia-se, com muito cuidado, à tomada 

dos lugares escolhidos, como

seguintes:
1) PRANCHETA CIRCULAR MODERNA (Figura 1a) = Tratava-se doFis104 

Fig. 105 

mais importante instrumento empregado nos levantamentos 

topográficos. Consistia numa circunferência graduada sobre um 

tripé, dotada de um óculo fixo (BB) e outro móvel (CC) sobre uma 

régua, a qual também estava presa uma pequena bússola destinada 

a orientar o instrumento. Para se tomar a posição de determinados 

lugares, bastava posicionar-se em uma colina ou edifício alto, 

direcionando o óculo fixo do instrumento para um ponto cuja 

distância era conhecida e o óculo móvel para o ponto que se 

pretendia levantar, reproduzindo no papel a sequência das 

tomadas realizadas, com as respectivas direções dadas pela bússola 

e ângulos obtidos na circunferência graduada. Através do sistema 

de triangulação e tabelas de senos e cossenos dos ângulos obtidos, 

calculava-se a distância entre os vários pontos observados. Sobre o 

modo de proceder, Fortes nos dá um exemplo bastante elucidativo: 

querendo tomar as posições de alguns lugares, por exemplo, ao 

redor de Lisboa, deve-se tomar base 

distância é conhecida



levantamento conforme

com

pontos escolhidos (Almada, Palmeia

cruzando-se às primeiras determinavam

levantados, cuja distância entre eles podia ser estimada através de

cálculos trigonométricos. A prancheta circular moderna também se Fig.105"

nivelamento. Esses níveis de ar podiam

niveladas,estivessemcirculares modernas caso

às extremidades (FORTES, 1 729: I, 399-400).
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que 

movimentavam a bolha de ar situada no ponto médio (E) em direção

prestava para a demarcação de linhas retas, no terreno.

2) SEMICÍRCULO (Figura 2' ) = Empregado tal como a prancheta

o óculo fixo a torre do Loreto (na qual se deixava uma 

bandeirola) e com o óculo móvel a posição e ângulo dos demais

não

líquido vermelho e uma pequena porção de ar,

o método supracitado, desta vez mirando

preenchido com um

as posições dos lugares

5) Nível inventado por Huygens (Figura 10’) = Tratava-se de um outro 

tipo de nível, composto de uma espécie de caixa dotada de um óculo 

cilíndrico, através do qual se via o ponto desejado. Do fundo desse

tripé, embora não sendo possível utilizá-lo nos levantamentos em 360°,

Fig.104

circular moderna e com os mesmos fins, inclusive armado sobre um

e Lavradio). Estas linhas

o corretoque uma vez colocado sobre uma régua orientava

ser acoplados às pranchetas

instrumento ao Castelo, iniciava-se novoPassando com o

sem mudá-lo de posição (FORTES, 1729: I, 370).

3) BÚSSOLA (Figura 3'); TRIPÉ (Figura 5’).

4) NÍVEL DE AR (Figura 9’) = Instrumento para verificar se um plano 

estava horizontal. Trata-se de um canudo de vidro cristalino



era fundamental na verificação dos desníveis do terreno.

réguas

nível de prumo.

8) O pedômetro, tal
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relógio que se levava 

preso à cintura, por dentro da calça, e preso ao joelho, através do qual

como descrito por M. Boulanger, matemático do 

medição de

Fortes, 

perpendiculares, articuladas, do qual pendia um prumo (para fugir dos 

ventos fechava-o com um vidro). Também chamado Archipenzo/o ou

Fig.104

Fig.105"

contava-se as passadas dadas, pois cada movimento da perna 

provocava a volta de uma agulha, apontando num mostrador o 

número de passos dados. Embora

Fig.105"

6) Figuras 12* 13a 14a = Prática de nivelar, exemplos em campo.

7) Nível = O nível mais simples está descrito mas não ilustrado por 

e consistia num instrumento dotado de duas

instrumento pendia uma grossa bola de chumbo (número 7), destinada 

a manter o óculo em nível (número 8) (FORTES, 1729: I, 400). O nível

em situações de 

medisse ocultamente o território ou

esse instrumento permitisse medir 

cerca de 20,30 e 50 léguas, ou seja grandes extensões, ou mesmo o 

próprio circuito de uma Praça, era pouco preciso, servindo apenas 

para medições aproximadas, nas quais não era necessária a exatidão. 

No caso da medição aproximada de longuíssimas distâncias esse 

pequeno relógio podia ser colocado sob a pata de um cavalo e preso à 

sela. O pedômetro era muito recomendado 

espionagem, permitindo que se 

Praça do inimigo.

Rei de França e citado por Fortes, era empregado na 

longas distâncias. Este instrumento consistia num



2.10.2.1. O "Estojo de Mathematica"

segundo Fortes (Estampa 6â):

Fig.106

As réguas

747

1) 4 tipos de régua de latão ou madeira;

2) esquadra;

3) compassos - 2 simples e 5 complexos;

4) petipé;

5) transferidor (semicírculo graduado de 180° de latão ou prata).

2.10.2. A geometria prática sobre o papel: instrumentos e 
técnicas

"Huma pequena regoa, que costuma vir nos estojos de mathematica 
he de pouco uso, por ser demasiadamente delgada, e he bom que 

ff

tenhaõ as regoas suficiente grossura para encostar a penna...
"A madeira de que se fazem as regoas he evano, pao santo, ou do 

Brasil, pereira, larangeira, seregeira, e bucho" (FORTES, 1:324)

Os instrumentos necessários ao engenheiro militar para o desenho no 

papel que integravam o chamado "estojo de mathematica" eram

passado a limpo por um 

engenheiro desenhador, ou seja, dotado de talento para tanto. Passava- 

se então do levantamento de campo ao desenho de gabinete.

Uma vez esboçado num rascunho pelo engenheiro diretor ou 

engenheiro chefe, o levantamento era



espessura;

A primeira servia para riscar as linhas mais curtas;

terceira as plantas maiores;

a certeza

A esquadra
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de espessura;

2) 1,5 palmo de comprimento X 1,5 palmo de largura X 4 linhas de

I

i

espessura;

3) 2,5 palmos de comprimento X 2 polegadas de largura X 4 linhas de

4) 4 ou 5 palmos de comprimento X 2 polegadas de largura X 5 linhas 

de espessura.

gravados os petipés ou

eram necessários quatro tipos de régua diferentes:

a segunda e a

1) 6 polegadas de comprimento X 1,5 polegada de largura X 4 ou 3,5

; a quarta para a cercadura das plantas, "... 

que para formarem com toda a certeza os angu los rectos, he 

necessária huma esquadra de boa madeira; e de igual grossura, e da 

largura das regoas, para o que naõ servem igualmente bem as 

esquadras dos estojos por mais pequenas". (Fortes, I: 323)

"A esquadra he composta de duas regoas bem direitas, e 
desempenadas, e que juntas huma a outra formem hum angulo 
recto. (FORTES, 1:324)

Pereira, laranjeira e cerejeira eram as melhores madeiras para as 

réguas comuns e o bucho mais próprio para as réguas nas quais eram 

linhas graduadas. Para riscar sobre o papel



Os compassos

estojos

matemáticos eram:

linhas retas pontilhadas.

servia para manter uma mesma abertura para muitas operações,

inscrever polígonos em círculos;
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Os demais compassos, menos ordinários, eram:

menor de 4 polegadas de comprimento.

uma vez que o parafuso fixava a abertura;

2) O compasso de três pernas (FORTES, I, Estampa 6â, figura 4) que 

servia para copiar com exatidão qualquer figura, tomando no 

original três pontas do compasso, depois transferidas para o papel

1) maior de 6 polegadas de comprimento;

2)

da cópia;

3) O compasso de redução (FORTES, I, Estampa 6-, Figura 6) que 
%

servia para dividir uma linha proposta em partes iguais, para

e ordinariamente encontrados nosOs mais simples

O maior costumava ter diferentes pontas: 2 pontas fixas e secas; com 

pena de ferro para riscar; com porta lápis para riscos ou círculos que 

se haviam de apagar; com roseta no sua extremidade para descrever 

círculos pontilhados ou

1) O compasso a parafuso (FORTES, I, Estampa 6â, figura 3) que



he

movimento seja igual, e uniforme..." (FORTES, I: 339)

O petipé ou escala

As escalas variavam de acordo com o objeto representado:
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1
1

"Hum petipé simples, naõ he outra cousa mais q huma Unha 
dividida em hum certo numero de partes iguaes, que significaõ 
braças, palmos ou polegadas, e Unhas. Quando o petipé he feito 
para se deliniar alguma obra, como huma fortificaçaõ, ou hum 
edefficio o todo póde ser representado em planta por hum petipé em 
que só sejaõ senciveis as braças: porém cada huma das suas partes 
deve ter petipé particular, em que se conheçaõ destintamente os 
palmos, e as polegadas, e sendo para obra mais meuda ainda se 
devem conhecer as Unhas". (FORTES, í:334)

extremos, por meio de huma charneira taõ ajustada, que o seu

1) Para representar a planta de uma "Praça", cada polegada do petipé 

valia 80 braças, dividida cada uma em 8 partes iguais, cada parte 

valendo 10 braças. Este petipé era bom para as "Praças grandes" e 

para as menores se poderia dar 1,5 até 2 polegadas por cada 80

4) O pantógrafo, dito "pentografo ou compasso de copiar plantas" 

(FORTES, I, Estampa 6-, Figura 7; FORTES, I: 332-334)

5) O compasso de proporção (FORTES, I, Estampa 6-, Figura 8) 

hum instrumento de Mathematica assim chamado, porque serve

para conhecer as proporçoens entre as grandezas de huma mesma 

specie, como entre duas linhas, entre duas superfícies, e, entre 

dous solidos ou corpos. Este instrumento he ordinariamente feito de 

duas regoas de lataõ (também se fazem de prata, de madeira de 

bucho, ou qualquer outra matéria solida) unidas por dous de seus



2) Para a construção das obras,

4) Para as fachadas e perfis, 5 linhas por braças.

5) Para

pontes, etc - davam-se 6 a 8 linhas por braça e para as partes

légua.

7) Nas CARTAS GEOGRÁFICAS,

um ponto,

A p» <

cada 3 léguas, "... mas para ser mais distinta se lhe y 

polegada por legoa, e neste ponto se fez por ordem de Sua

as obras particulares - armazéns, corpos de guarda, casernas,

dessas obras, davam-se 3 linhas por palmo.

6) Para as CARTAS TOPOGRÁFICAS davam-se 2 polegadas por cada

' L

o petipé apresentava 2 linhas por 

braça e por elas orientavam-se os empreiteiros e construtores.

3) Para melhor salientar, na planta, as obras separadas, como um 

baluarte, revelim ou tenalha, davam-se 3 linhas por cada braça.

edeficios, que comprehende, e

lugares, e

menor ponto em que se póde fazer para se 

suficiente destinçaõ, como casas, ruas, pateos, jardins &c. he de 

tres polegadas por cada cem braças: neste PONTO se fez por 

ordem de Sua Magestade a Carta Topographica da Marinha destas 

cidades desde S. joseph de Ribamar até o Grillo".

8) Para a Carta de uma Província costumava-se dar 1 polegada por 

e dar a

braças. Para uma planta grande de uma "Praça" na qual se 

pretendia salientar as escarpas, devia-se dar 1 linha por braça ou 2 

linhas, caso se desejasse maior ênfase.

em que cada lugar corresponde a 

"... para se notarem em huma carta particular, que 

comprehenda de huma até duas legoas, todos os

nella configurado o terreno, o 

notar tudo com



■

Patriarchado de Lisboa Occidental, eCarta do

principais cidades e vilas.

acima

esboçadas, bem como outras, a saber:

1) ao representar o petipé

anotar os números das divisões desencontrados e alternados, um

linhas.
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seus 10 palmos; e sendo o petipé de palmos, acrescentar-lhe, ao 

princípio, um palmo dividido nas suas 8 polegadas;

petipé para coisas bem miúdas e com polegadas bem distintas, se 

deveria dividir

nas plantas, em geral, faziam-no com duas

por baixo, outro por cima.

2) Ao representar um petipé, por exemplo de cem braças, sempre ao 

princípio, devia-se acrescentar-lhe mais uma braça dividida nos

a primeira polegada, ao princípio,

e sendo o

linhas paralelas e um pouco distantes entre si, notando-se as

nas suas 12

Os petipés não eram portanto feitos arbitrariamente, cabendo aos

3) Essas divisões do petipé eram válidas apenas para as cartas e 

plantas que serviam para a construção das obras.

Engenheiros e

divisões internas perpendicularmente. Sendo curtos, devia-se

Desenhadores respeitar as convenções

Magestade a

Arcebispado Oriental".

9) Para a CARTA GERAL DO REINO devia-se dar 1 polegada por 

cada 10 léguas ou por cada 15 léguas, nas quais se notam as



O transferidor ou semicírculo de 7 8Cf de latão ou prata

Fig.106

2.10.2.2. Outros instrumentos necessários para o desenho

Para além dos instrumentos supracitados - compassos do "Estojo de

estojo de

4) Pincéis; //

9CQ

“O transferidor (FORTES, I, Estampa 6a, Figura 16) he hum 
semicírculo, cuja circunferência he dividida em 180 partes iguaes 
chamadas graós, como se vé na figura A: he ordinariamente este 
instrumento de latão bem limado, e Hzo, para que da parte, que não 
he graduado se una, e ajuste bem sobre o papel: no ponto A, centro 
do semicírculo tem huma ca vidade mui pequena, que serve para se 
notar melhor o ponto de alguma linha, sobre a qual se quer fazer 
hum angulo (...). No estojo de mathematica costumaõ vir estes 
semicírculos graduados de lataõ, ou de prata; porém os curiosos os 
fazem de vista de lanterna, que daõ muito maior commodidade, por 
serem transparentes..."(FORTES, I : 367-368)

molhados na

eram os da França ou da Inglaterra (FORTES, I: 420);

2) bons lápis e miolo de pão (FORTES, I: 420-422);

3) Penas; "... as de corvo saõ oroorias oara o dessenho de Unhas

Fig.107

os

melhores, que as da aza

devem ser de mediana grossura, e de sorte, que 

sal Uva da boca façaõ huma ponta racionavelmente 

(sic) aguda, e tesa; e he necessário ter bastantes pinseis para 

servirem a differentes cores. Os que servem para aguada de rios,

"... as de corvo saõ próprias para

extremamente delgadas, e das ordinárias as da aza esquerda saõ 

ofre/fa/ÍFORTES, I: 420)

Mathematica", esquadra, transferidor, diferentes réguas etc 

desenhadores deveriam também estar providos de um 

desenho, contendo das seguintes ferramentas:

1) bons canivetes para aparar as penas, mais ou menos delgadas,

segundo a finalidade que hão de cumprir; os melhores canivetes



421)

5) Cola de Inglaterra.

2.10.2.3. O papel

No século XVI, sobretudo

Num breve exame feito

Ultramarino,

das marcas
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—

em 26 desenhos do Arquivo Histórico 

predominância

contra a luz é possível visualizar a sua marca d'água, indicativa da sua 

proveniência.

uma folha

holandesas em

1570, cuja marca

o papel era proveniente da Itália 

fabricados em Fabriano; no XVIII os melhores eram os da França e em 

segundo lugar os provenientes da Holanda. Se colocarmos

n. 762, italiano, fabricado em

na planta localizada na

constatamos a

originais do século XVIII. As tipologias 

d'água eram variadas e pudemos localizar algumas delas no livro

de marcas d'água

Rafael Moreira (MOREIRA, R. , 1997: 128-137) constatou o emprego 

de um papel de procedência italiana

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, "A Vi la de Sezimbra", atribuída 

ao fortificador Mateus Fernandes, datada de c.

d'água é "Briquet, tipo arbaleta,

Fabriano, entre 1540-1560".

naõ devem servir para as outras cores, porque esta aguada os corta, 

e tendo servido se devem lavar, e guardar inchutos; e quando 

servem se metem em seus cabos, que saõ huns pauzinhos delgados 

de 5 a 6 polegadas de comprido, e para dar aguadas deminuidas 

tem este cabo em cada ponta seu pincel, hum para a tinta, e outro 

para a agua d ara, com que se vay adoçando"; (FORTES, I: 420-



centuries" de Edward

1)

(HEAWOOD, 1950: 65, pl.10), foi encontrada

terreno em que esta uma trincheira de terra uniforme, qual tem a

fazerem 122 quartéis, e ma is dois em duas

moradas de casas. Por Nicolau de Abreu Carvalho e Manuel

Cardoso Saldanha, 15/09/1753"(AHU 160), cuja dimensão é 30,4

X 48,3 cm e 30,0 X 48,0 cm.

Fig. 108 b

(HEAWOOD, 1950: 65, pl. 10),

3)

Atpoim, c. 1746” (AHU 215), cuja dimensão é 33,0 X 43,0 cm.

"L ibrarian emeritus of the royal geographical society of

London" (1950), tais como:

2) a "Bend 64", de procedência holandesa (Rotterdam), pós 1710 

foi observada no projeto de

"Watermarks mainty of the I7h and I8h

capacidade de se

Heawood'73

Alpoim para o Hospício dos Barbônios, no Rio de Janeiro - "Plano 

da obra do hospício dos padres Barbonios. Manuel de Mello e 

Castro e José Fernandez Pinto A/poim, 1740" (AHU 213), cuja

173 HEAWOOD, Edward. Watermarks mainly of the 17lh and 18,h centuries. In: LABARRE, E. J. (ed). 
Monumenta Chartae Papyraceae. Historiam lllustrantia or Collection of works and documents illustrating

referentes a uma obra em Salvador da Bahia - “Planta [s] do

a "Bend 72" de proveniência holandesa (Leiden), de 1718
Fig. 108a 

nas duas plantas

dimensão é 46,3 X 31,1 cm.

a "scroll-work 3735', holandesa (University of Leiden papers) 

(HEAWOOD, 1950: pl. 500), que circulou não se sabe a partir de Fig.ioac 

que data até 1 790, foi encontrada na "Planta (2) dos edifícios das 

cadeias da cidade do Rio de Janeiro. Por José Fernandes Pinto
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A produção de papel, em Portugal, data de princípios do século XVIII, 

na Vila de Lousã (MELO, A, 1926: 27). Segundo o introdução de Ayres 

de Carvalho do "Catálogo da Colecção de Desenhos" da Biblioteca

"Quanto ao papel indispensável para as publicações da Academia 
[Real da História] ,que nos seus princípios vinha do estrangeiro, da 
Itália, França e Holanda, só em 24 de Abril de 7722 se designa pela 
primeira vez a despesa 'de carreto do papel desde a Louzá athe Li>T 
Em Julho de 1722 já há grande azáfama pela Louzã, pois mandam- 
se entregar 48.000... 'ao tvf. da fabrica de papel da ViHa de Louza, 
por conta do que esta fabricando por ordé da Acad.'
Em Setembro novas encomendas: '...de Caretos de papeis, q' vem da 
impressão para a Secretaria, e da Secretaria para o Livr°.'

the History of paper. Hilversum (Holland): The Paper Publications Society, 1950.

Segundo Azevedo Fortes nos conta:

“Os Dessenhadores (...) procuraõ ter bom papel, o qual deve ser 
claro, e de hum graõ fino, e bem unido, e de corpo uniforme, o que 
logo se conhece posto à luz, e de nenhuma sorte deve ser passento.
O MELHOR PAPEL VEM DE FRANÇA, E O DE HOLANDA TEM O 
SEGUNDO LUGAR, e entre estes o mais ordinário he o que chamaõ 
IMPERIAL, ainda que muitos appHcaõ este nome a TODO O PAPEL 
DE MARCA MAIOR [formato grande] :os outros papeis tem 
differentes nomes, e marcas.
Para as PLANTAS GRANDES o PAPEL DA ACUIA he de bom uso, 
tem tres palmos de largo, e mais de quatro de comprido, e daqui 
para baixo vaõ sendo MENORES as folhai .(FORTES, I: 422)

Nacional de Lisboa (CARVALHO, A,1977: XVI), o papel proveniente 

desta Vila passou a ser encomendado pela Academia Real de História 

a partir de princípios do século XVIII, destinando-se às suas

correspondências e publicações. Cabe lembrar que o engenheiro-mor 

do reino Manoel de Azevedo Fortes era membro desta Academia:



Portugal tivesse sido progressivamente

utilizado

História

engenheiros militares mantiveram-se dependentes da importação de

papéis estrangeiros para a feitura dos seus mapas e plantas.

cabiam numa únicamapas, plantas ou prospectos

necessário emendar duas ou mais folhas e, para tanto, também havia

Alcântara - datada de 1 755, localizada na Torre do Tombo (Maço 601

doc. 66), cuja marca d'água do papel era
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ns 
'3

não

"D& C BLAUW + Brasão",

'... da condução do papel q'ultimanie veyo da Louzáa e todos os 
gastos, q' fez athe ir pf. impressão'. Mas mesmo assim a produção da 
fábrica naõ devia bastar pois ficou registada mais esta despesa: 
... 'Por húa resma de papel de marca gCJ... Por 1 resma de pape! de 
Florença, de mayor marca, q' ordind.'...
Em 1723 ao mesmo tempo chegam as estampas da Holanda, 
especifica-se a rota que faziam os papéis desde a Louzã até Lisboa... 
'de carreto de 3 cargas de papel, q' veyo da Louzá athe Tancos, e 
comissão'. ... 'pelo frete do barco athe Lh?.'... 'e do carreto dos 
papeis athe o fim de Abril'... (6 de Mayo de 1723).
As lições do engenheiro-mor do reino, Azevedo Fortes, deram b 
resultados pois em Dezembro de 1723 mandavam-se vir 
QUADERNOS DE PAPEL DE MARCA P\ MAPAS... 1 RESMA DE 
FLORENÇA E 6 RESMAS DE PAPEL DE FRANÇA'... ASSIM COMO ' 
2 RESMAS DE PAPEL FLORETE'... "(CARVALHO, A . 1977: XVI)

papel produzido emEmbora o

folha de papel - mesmo que de marca maior (formato grande) - era

Quando os

na impressão dos livros produzidos pela Academia Real da

Fig.109 

ciência. Esse é o caso da Planta da Cidade de São Luís do Maranhão e

1 4, cujas encomendas são atestadas nas citações supracitadas,

174 O engenheiro-mor do reino , Manoel de Azevedo Fortes, era membro da ACADEMIA REAL DE 
HISTÓRIA, encarregado em 1720 de dinamizar no âmbito das Aulas de Arquitetura Militar a instrução da 
fábrica das Cartas Geográficas. Seus tratados "Tratado do modo mais fácil, e mais exacto de fazer as Cartas 
Geográficas...", de 1722, e "O Engenheiro Portuguez", de 1728/9, foram uma decorrência direta de tal 
missão.

o exame dos originais datados do século XVIII indica que os



inúmeras emendas a ponto

As emendas de papel são observadas na maioria dos desenhos de

Fortes,

parecem imperceptíveis.

2.10.2.4. As tintas

Tomando por referência o célebre tratado de Buchotte -

empregadas nos desenhos e modo de prepará-las:
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de procedência holandesa - que merecera

de totalizar a enorme dimensão de 142,5 X 100,5 cm.

engenheiro 

militar e desenhista do Rei de França - "Les Règles du dessein et du 

lavis ...//(1722), Manoel de Azevedo Fortes

"...he necessário que o Dessenhador para isso naô use da macmha 

de Livreiros, como muitos grosseiramente tem feito.
O melhor modo de grudar o papel, he com COLLA DE 
INGLATERRA, que no uso dos Dessenhadores se chama colla de 
L‘ca, para o que escolhem entre o GRUDE DE INGLA TERRA o ma is 
claro, e transparente, e se corta em bocados de tres, ou quatro 
polegadas de comprido, e huma polegada de largo, e em hum dos 
seus extremos se agussa de ambas as partes em gume de faca, ou 
escoporo, e para largar a colla ao papel se molha, e aquenta na boca 
com a salliva, e sobrepondo o papel hum ao outro, pelas bordas por 
onde se quer grudar, se vay esfregando com a colla entre dous 
papeis com hum dedo da maõ esquerda por cima, e depois pondo- 
lhe hum pedaço de papel ordinário por cima da parte grudada, se 
esfrega a mesma parte com as costas da unha do dedo.
Quando o PAPEL TEM BASTANTE CORPO, depois de bem direito 
pelos lados por donde deve ser grudado, com huma regoa, e hum 
canivete se lhe corta a metade da groçura em distancia de duas 
Unhas do lado, e rasgando por este corte o papel, fica só em meia 
grossura, e fazendo o mesmo à outra folha, que se deve unir com 
esta, e dando-lhe o grude de boca, fica unido, e sem mostrar maior 
grossura: outros o raspaõ com hum canivete para o mesmo 
effeito. "(FORTES, /; 423)

formato grande e, feitas tal como expresso por Azevedo

ensina sobre as tintas
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"RECEITA PARA FAZER O BISTRE
Ajunte-se huma pouca de ferrugem de chaminé da ma is lustroza, 
que se achar, e se ponha de infuzaô em agoa sobre sinzas quentes, 
atè que a agoa tenha bem recebida a tintura, e esteja forte em cor; e

"DAS T/NTAS
As tintas de maior uso entre os Dessenhadores saõ a TINTA DA 
CHINA, o CARMIM, a AGUADA DE RIOS, o ROHAÕ, o BISTRE, o 
VERDE-BECHÍGA; o VERDE-LIRIO, o ANIL FINO, o VERMELHÃO, e 
a AGUADA DE TABACO.
A T/NTA DA CHINA se vende em PÁOS, ou bolinhos: he huma 
composição feita na CHINA, que he só a verdadeira: também se 
contrafaz em FRANÇA, e HOLANDA.
Para conhecer se he verdadeiramente da China se rossa em huma 
concha com agoa, como para fazer tinta, e se deixa secar a parte 
rossada: se depois disso a parte roçada fica Hza e igual, he certo ser 
da China; porque sendo contra feita, fica suja, e escabroza.
O CARMIM he huma especie de PÓ impalpável, e o ma is carregado 
em cor naò he o melhor: para lhe conhecer a bondade se 
destempera em agoa gomada em vaso vidrado, e sendo tirada fora, 
fica o vaso em malhas, he sinal, que naõ he dos melhores; porque 
para o ser deve ficar o vaso sem sinal da tinta: para dar as aguadas 
se deve escolher o melhor, porque para lançar Unhas qualquer he 
soficiente.
A AGUADA DE RIOS, OU VERDETE LIQUIDO, para ser bom deve 
tirar a azul celeste, e he preciza nas plantas para denotar as agoas: 
como esta tinta se naõ vende feita, darey aqui o modo de a fazer."

"RECEITA PARA AGOADA DE RIOS
Tomem-se duas onças de VERDETE FINO, huma onça de 
CREMORTARTERO, e de COMA ARAB/GA (sic) tanto como a 
groçura de huma a velãa, e TUDO REDUSIDO EM PO se deite em 
huma panella vidrada, e se ponha a ferver ao fogo brando com 
cousa de hum quartilho de agoa até esta diminuir a metade; e depois 
de fria se coe, e conserve em huma garra finha de vidro bem tapada 
com cera.
O ROHAÕ, ou GOMA-GUTA, he huma especie de goma amarei la, 
que se desfaz facilmente. Esta tinta tem pouca escolha, mas grande 

uso nas plantas Militares. ' '
O BISTRE he huma tinta de cor de madeira, e naõ tem escolha: serve 
nos dessenhos para lavar, ou dar aguadas nas obras de madeira, e 
em algumas configurações de terrenos, e alguns se servem também 

desta cor para la var os foços secos.
Como o Bistre naõ he cor, que ordinariamente se venda, darey aqui 

o modo de o fazer."
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""RECEITA PARA FAZER AGUADA DE TABACO
Tome-se hum pedaço de tabaco de fumo do melhor, isto he, da 
melhor folha, e desfolhado se lave em agoa morna para largar, a 
parte que tras de melaço, e algumas areas imperseptiveis, e se lhe 
tire a tintura por infusaõ do modo, que fica dito do Bistre, e se 
guarde liquido &c.
O modo de usar das cores he destemperando-as em agua gomada a 
qual se faz de goma arabiga da mais dara, e escolhida, deitando 
duas oitavas em hum quartilho de agoa, e se deve guardar bem 
tapada, para que lhe naõ entre poeira.
Com esta agoa gomada se desfaz o carmim, e o vermelhão, 
incorporando cada huma destas cores com a ponta do dedo, que he 
melhor, que com o pincel em huma CONCHA LIZA, ou TIJELINHA 
VIDRADA BEM LIMPA.
A TINTA DA CHINA, o ROHAÕ, o VERDE-BECHIGA, o VER DE
LI RIO, e o BISTRE seco em conchas, trazem comsigo a goma 
necessária, e se desfazem em agoa dara. O BISTRE liquido, e a 
aguada de rios, (quando ao fazer se lhe naõ deita goma) se devem 
ajudar de agoa gomada, advertindo geralmente, que em todas as 
cores, ou tintas seja a goma de sorte, que naõ dè lustro no papel; e 
se a aguada de rios se chega a secar no vidro em que se guarda, se 
deve desfazer com vinagre branco; porque com agoa naõ seria 
faci! "

depois se deitará em huma manga de papel pardo, feita em fórma de 
fonil, e suspendida com o seu recipiente por baixo se hirá filtrando 
pelo papel, e feito se guardará em huma garrafinha de vidro, e este 
he o Bistre liquido: o que se vende no NOR TE he seco, e se poem o 
liquido em conchas ao Sol até evaporar toda a agoa, e depois para 

se usar se destempera, como as mais cores.
O VERDE-BECHIGA he huma composição, que mostra hum verde 

escuro, e destemperada dá hum verde esmarehdo, e serve para 
configurar os terrenos arroda das Praças, nas hortas, nos jardins &c.
O VERDE DE LI RIO também he huma composição melhor, que o 

verde-bechiga, e tem o mesmo uso.
O ANIL fino he de huma cor azul turquim escuro, e serve para dar 

aguadas nas ferragens.
O VERMELHAÕ fino he hum pó impalpável, e o mais acezo em 
cor he o melhor: muitos usaõ delle para as aguadas em lugar de 
carmim, mas os mais curiozos só usaõ delle para as aguadas dos 
telhados; e para as configuraçoens dos terrenos.
A aguada de TABACO, he muito boa para as plantas, porque dá 
differentes cores pardas, e louras, segundo a quantidade de agua 
gomada com que se destempera.
O modo com que se faz esta aguada, he o seguinte.
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"MODO DE SUPRIR AS TINTAS
Porque póde succeder faltarem algumas das tintas necessárias ao 
Dessenhador, darey aqui o modo com que se podem suprir por 
necessidade. A TINTA DA CHINA se póde suprir fazendo-se de pós 
de escodar finos, dos que vem do Norte, desfeitos em vinagre 
branco, primeiro forte, e depois destemperado o vinagre com agoa 
bem gomada, e depois se faz em bolinhos ou pauzinhos, e se usa 
delles, como da tinta da China.
O ROHAO se póde suprir com açafraõ de França, que he em sevras 
secas, que naõ tem levado azeite.
O OCRE, e a sombra de Italia bem moidos no porfido, ou pedra dos 
pintores, supre as cores das aguadas dos terrenos.
Também com huma só cor se póde fazer huma planta a imitação da 

gravura, como se vé nas plantas estampadas, pondo-lhe letras, ou 
caracteres para denotar as differentes obras, com a sua explicaçaõ 
em hum dos lados da planta.
Com as mesmas tintas, de que temos falado, se pódem fazer, e suprir 
outras.
O ROHAÕ, e ACUADA DE RIOS fazem hum verde admiraveL
A AGUADA DE RIOS com VERDE-BECH/CA faz hum bom VER DE
CAIO.
O ROHAÕ com hum POUCO DE CARMIM faz cor de madeira para 
suprir o BISTRE: também faz cor de terra, e de area levando menos 
carmim, e também huma cor própria para dar aguadas nos foços 
secos.
O VERMELHÃO com TINTA DA CHINA fazem differentes CORES 
DE TERRA, e finalmente cada hum com as cores, que tiver póde 
fazer differentes experiencias, e segundo as differentes misturas, e 
quantidades de humas, e outras tintas lhe rezultaraõ differentes 
cores, o que naõ he inútil para a configuraçaõ dos terrenos arroda 
das praças, nas vinhas, montanhas, rochedos, matos &c.
As tintas nos dessenhos saõ humas cores liquidas como agoa, cujo 
corpo deve ser transparente, e naõ oppaco, de sorte que dadas sobre 

o papel, naõ incubraõ os riscos, que tiver.
Estas TINTAS SE CHAMAÕ FORTES, quando cobrem o papel, ou 
algum risco por baixo, e só servem nas plantas para riscar, ou lançar 
Unhas; e ainda para isto naõ devem ser demasiadamente 
encorpadas, que naõ corraõ bem sobre o papel.
As TINTAS DAS ACUADAS SAÕ DE TRES SORTES; porque, saõ 
T/NTAS INTEIRAS, ou MEIAS TINTAS, ou TINTAS FRACAS.
Chamamos TINTA INTEIRA, aquella que sem cobrir os riscos do 

pape! tem bastante força para mostrar o que he.
Chamamos TINTA FRACA aquella que só serve para apagar a 

brancura do papel.



■

2.10.2.5. O preparo da mesa

Para desenhar era necessário uma mesa firme e lisa; //

Algumas advertências
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e se
vaõ

"Os Dessenhadores curiosos custumaõ ter as suas tintas bem 
guardadas e cubertas, para que lhe naõ entre pó, humas em 
GARRAFINHAS, outras em CONCHAS..."

e sendo a

No que diz respeito à posição do 

Desenhista, era fundamental que este se posicionasse numa mesa ou 

prancheta, recebendo a luz da esquerda ou da frente, mas nunca da 

direita:

que o Dessenhador lhe naõ encoste o peito quando dessenha; e

SOMBRAS nas plantas, 
que se 

e chamamos 
tinta em toda a sua

risco e

Chamamos MEIA TINTA, toda aquella, que naõ he inteira, nem 

fraca; mas hum meio entre ellas.
Quando as tintas inteiras, ou meias tmtas vaõ diminuindo 

incessivelmente de cor, se chamaõ TINTAS ADOÇADAS.

Com estas tintas se reprezentaõ as 
chamaõ SOMBRAS ADOÇADAS aquellas, 
incenssivelmente perdendo a acabar em nada, 
SOMBRA CORTADA aquella que he igual em 
extençaõ.
As SOMBRAS, que hum corpo causa em outro, saõ SOMBRAS 
CORTADAS, e as sombras causadas do mesmo corpo, nas partes em 
que he exposto à luz, saõ SOMBRAS ADOÇADAS." (FORTES, I: 
413-419)

planta grande, que naõ caiba na meza se de ve por o papel, de sorte

gerais e específicas orientavam o 

aguadas das plantas militares.

porque também naõ póde deixar de encostar o peito, se procurará 

hum sarrafo de madeira do comprimento da meza, com dous 

chapuzes, e dous parafuzos, para o Dessenhador poder encostar o 

peito, sem offender o papel, que passa por entre o sarrafo, e a meza". 

(FORTES, 1:421)



2.10.2.6. O modo de "riscar"

que podemos ver nas legendas dos

desenhos

recém

para o desenho, a tarefa de passá-lo a limpo e aquarelá-lo.

autor doNo entanto,

eram apagadas com miolo de pão:
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cabia ao desenhista preparar a mesa e iniciar o risco da planta, 

nanquim. As linhas a lápis

levantamento e do desenho passado a limpo. De qualquer forma, uma 

vez esboçado o levantamento num caderno de notas, já no gabinete,

levantamento da planta de uma

primeiro a lápis, depois a bico-de-pena e

"Tendo o Dessenhador recebido a planta, que deve por em limpo, a 
primeira cousa que deve fazer he pôr o seu bufete [prancheta?] de 
modo, que possa RECEBER A LUZ DA PARTE ESQUERDA, OU AO 
MENOS EM FRENTE, E NUNCA DA PARTE DIREITA; e porá na 
MESA, ou BUFETE o papel, de sorte, que naõ sobreponha da parte 
em que está sentado, para que encostando o peito, (como muitas 
vezes he precizo) o naõ arrugue, ou maltrate; isto he, quando naõ 
tenha bufete com a circunstancia, que apontamos no principio deste 
Capitulo; e em quanto risca com o lapis sempre porá hum pape! 
sobre o da planta, na parte em que encosta o cotovelo. zíFORTES, I: 
447)

Como já dissemos, feito o

as expressões "levantada por" e "desenhada por". Ou seja,

formado, com patente de Ajudante de Engenheiro e especial talento

"Praça " e

ao engenheiro chefe cabia o levantamento e ao engenheiro

"Antes de dar as aguadas na planta, se deve esta esfregar, e 
ALIMPAR COM MIOLO DE PAÕ, assim para desvanecer, alguns 
riscos de lapis, que ficassem, como para que o papel, fique limpo, e 
as aguadas se possaõ dar unidas, tirando-lhe juntamente, algumas 
posturas de moscas.fFORTES, 1:447-448)"

é comum um mesmo engenheiro ser

seu terreno, pelo Engenheiro Diretor, costumava-se entregá-la a um 

Engenheiro Desenhador. É por isso



Havia também um modo correto de segurar a pena: Fig. 110

Em caso de erro, procedia-se da seguinte forma:
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Quando se utilizar um papel "passento" (pemeâ\ie\) pode-se remediá- 

lo com o seguinte artifício:

"Quando a necessidade obriga a riscar, ou dar aguadas em algum 
PAPEL PASSENTO, se póde remediar o deffeito, dando-lhe huma 
aguada por igual, da PEDRA HUME desfeita na agoa.
Os curiosos para segurarem o papel, QUE NAÕ PASSE, polverizaõ 
huma pouca de GOMA-SANDARAC, chamada vulgarmente COMA- 
CRAXA, e pondo-a em hum pano atado, esfregão com elle o papel a 
modo de quem estrige para copiar; e assim escrevem no papel com 
segurança de o naõ penetrar muito a tinta; porque aquelle pó lhe 
TAPA OS POROS, E LHE DÁ HUM AR DE COLLA.
A aguada de PEDRAHUME a paga, e faz desvanecer a aguada de 
rios, ficando o papel, como de antes, o que poderá servir para 
apagar alguma, que fosse dada fora de seu lugar, ou para lhe 
quebrar a força, mas deve o pincel, nesse caso, levar mui pouca

"... para riscar, e penejar as plantas, deve ter preparadas, e 
apparadas differentes pennas, para as differentes grossuras de linhas, 
ou penejados; e para que as linhas grossas, ou delgadas sejao de 
igual corpo por toda a parte, deve o Dessenhador procurar, QUE A 
PENNA ENCOSTADA À REGOA, FIQUE PERPENDICULAR AC) 
PAPEL, OU COM MUI POUCA INCLINAÇÃO; e se deve advirtir, 
que para que a tinta da penna naõ toque na regoa, se deve molhar 
da parte contraria, àquella que encosta à mesma regoa". (FORTES, I: 

448)

"Se succeder dar algum risco errado na planta, e o papel tem 
suficiente corpo, se RASPARÁ, ou respinçará COM A PONTA DE 
HUM CANIVETE, e depois se ALIMPARÁ COM MIOLO DE PAÕ; e 

como o papel naquella parte fica mais fraco, se tomará hum PINCEL 
que naõ tenha servido, molhado em agoa dara, e o esfregará em 
hum pedaço de PEDRA HUME, até que se veja, que tem tomado 
parte da sua sustancia, o que se conhece, quando appliçado à ponta 
da Hngua se sente bastante ardor; e dando com este pincel sobre a 
parte respinçada, ficará o papel colado, e capaz de se riscar, e dar 
aguada, como se naõ tivesse padecido aquelle deffeito." (FORTES, 
I: 448- 449)



2.10.2.7. O modo de "dar as aguadas"

tomando antes algumas precauções:

tintas, separados os pincéis ou brochas (em caso de grandes extensões

delicada ciência:

Antes de iniciar o processo de aquarelamento do desenho, cabia ao

"As aguadas unidas, e por igual naõ tem mais circunstancia, que em 
ser a tinta a conveniente em corpo, e que naõ mostre desigualdade, 
sendo em humas partes mais carregada, do que em outras; para o 
que se deve advirtir, que para se dar huma aguada por igual, he 
necessário, que a cada pincelada, se mecha a tinta na concha, ou 
tije/inha em que está, para que naõ assente o corpo da tinta ficando 
por cima mais c/ara; e sendo grande a extenção do papel, que deve 
levar aguada, como havendo na planta alguma grande porçaõ de 
mar, se deve fazer Junta toda a aguada necessária, pela difficuldade, 
e trabalho de preparar outra aguada perfeitamente igual em cor à 
primeira dada.
Nestas grandes extenções de papel, em lugar dos pincéis ordinários, 
se deve usar de huma BROÇA de pelo macio assim pela maior 
brevidade, como para que, querendo continuar a aguada, com huma 
segunda pincelada, naõ ache já seca a primeira, o que deixaria a

em tijelinhas e conchas as

e dispô-las à mesa,

"Quando depois de riscada a planta começa a usar das tintas, 
SEMPRE DEVE PÔR PAPEIS POR BAIXO DAS CONCHAS, OU 
TIJELINHAS, para que lhe naõ caia algum borraõ na planta, e 
sempre he mais seguro ter á planta cuberta por toda a parte com 
outros papeis, excepto naquella em que vay riscando, ou dando as 
aguadas, e deve procurar (ao menos em quanto as aguadas 
estiverem frescas) que as moscas se lhe naõ ponhaõ, porque 
costumaõ beber ou chupar a tinta, e deixar nodoa". (FORTES, I: 447)

Desenhista preparar as tintas, tal como vimos,

Uma vez preparada a mesa, dispostas

aguadas, cuja feitura exigia tambémde papel), iniciavam-se as

substancia de PEDRA-HUME; porque naõ sendo assim se 
desvanecerá de todo a aguada de rios, por mais forte que seja". 
CORTES, I: 448-449)



2.10.2.8. O modo de fazer os "prospectos"

instrumentos
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No âmbito das representações "scenograficas" incluía-se não apenas a

planta manchada; e para que nas plantas grandes corra a aguada por 
igual sem empossar no papel, se deve a planta suspender no ar com 
a indinaçaõ sufeciente: também nas aguadas, he mui conveniente, 
evitar a sequidaõ do papel, que costuma beber as tintas, o que se faz 
humetando-o levemente, e por igual, com hum pincel molhado na 
agoa dara, e espremido na boca para lhe tirar a maior parte: sendo 
as plantas grandes necessita mais desta cautela, e se póde humetar o 
papel com huma esponja bem limpa, molhada em agoa dara, e 

depois espremida.
Nas aguadas diminuídas, he precizo, que o Dessenhador tenha 
diante de si a TIJELINHA, ou CONCHA DA TINTA, e HUMA 
TIJELHINHA MAIOR, ou CHIÇARA COM AGOA CLARA, e hum 
CABO COM DOUS PINCÉIS, hum em cada extremo, dos quaes hum 
serve de dar a tinta, por dentro da Unha do dessenho, em forma de 
Unha grossa, e outro (molhado na agoa dara, e espremido levemente 
na boca) para ir diminuindo a tinta para o meio, por exemplo, de 
hum foço, ou de hum rio, ou de qualquer outro risco, que haja de 
levar aguada, advirtindo, que com o pincel da agua se hade cortar a 
metade da groçura da Unha da tinta, ou pouco menos, e o pincel da 
agua se deve lavar de tempos, para que se naò carregue da tinta 
aguada, observando de naõ dar no papel mais tinta, que a que póde 
ser diminuída, sem secar, começando-a a diminuir com o pincel da 
agoa adonde acabou a tinta, que se deve suavizar, e correndo outra 
vez com o pincel mais apartado, em contrario sentido, até ficar em 
nada". (FORTES, I: 441 -442)

com instrumentos, e sem 

(1722), de Manuel de Azevedo Fortes*.

representação em perspectiva de edifícios mas também das vilas e 

cidades, merecendo destaque, nesse sentido, as instruções fornecidas 

no apêndice do "Tratado do modo o mais facil, e o mais exacto de 

fazer as Cartas Geográficas, assim de terra, como de mar, e tirar as 

plantas das praças, Cidades, e edifícios



Segundo Fortes, prospectosos

fundamentalmente realizados com o auxílio de uma quadrícula:

procedimento
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’7sCf. CORTESÃO, Jaime. Op. Cit., p.285.
’76FORTESz M. A . Tratado do modo mais fácil...., 1722, p. 184-185. BNL.

no esboço de um

(c.1510) e Dúrer (1538), no século XVI. Observa-se claramente esse
Fig.112

prospecto da Cidade do Rio de

"A Quadricula he huma grade, ou caixilho de madeira de quatro 
palmos e meyo de comprido, e tres de largo, e feita em boa 
esquadria; os quatro lados furados com furos miúdos, e muy 
igualmente distantes huns dos outros, para passar por e/les vários 
fios, ficando huns horizontaes, e outros perpendiculares; os quaes 
fios formaõ hum grande numero de quadradinhos perfeitos, e he 
tudo o que consta.
Para tomar a perspectiva de qualquer objecto se poem esta 
quadricula sobre hum pè na altura, que parecer de sorte, que 
olhando por elle, se veja o objecto, que se quer tirar em perspectiva: 
e a palmo e meyo de distancia da quadricula se suspenderá hum 
circulo de papelão delgado, que póde ser prezo à mesma quadricula 
por hum arame grosso, e poderá ter meyo palmo de diâmetro, e 
furado no meyo com hum buraquinho, e se puder ser, de modo, que 
se possa pôr em differentes situaçoens; mas em huma mesma vista 
deve estar firme, e no mesmo lugar.
No papel, ou borrador, em que se quer tirar a perspectiva, se terà 
riscado com tapis huma quadricula de outros tantos quadradinhos, e 
olhando pelo buraco do papelão para os objectos, que apparecem 
cada hum em seu quadrado, e sempre no mesmo lugar; porque o 
olho naõ póde mudar a respeito do buraquinho, em que se terminão 
todos os rayos visuaes; e assim se vão desenhando nos quadrados do 
papel os objectos relativos aos da quadricula, e postos todps em seus 
lugares: as mais miudezas se podem aperfeiçoar à vista.//176

Em suma, tratava-se do método proposto por Leonardo da Vinci
Fig.111

"Apendix do modo de tirar as figuras das praças e edifícios, de outros 
quaisquer objetos em planta para o borrador ou em perspectiva. 
Probí /. Desenhar uma perspectiva pela quadricula. Probl II. Tirar 
uma perspectiva a olho sem quadrícula...1,175

de vilas e cidades eram



ideia

No título do "Prospeto da Vi la de Vitória (...). Foi tirado com Acamara

obscura por Jozé Antonio Caídas

(KEMP,M., 1990:190).

XIX, como
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Fig.l 13a

Fig.l 13b

c. 1 772 e localizado na

'"Sobre a câmara escura consultar ALPERS, Svetlana. E! arte de describir. EI arte holandês en el siglo XVII, 
1987 e KEMP, Martin. The Science of Art, 1990, p. 190 ss.

Fig.l 14

" (1 767), seu autor, o engenheiro

também empregado no

"Prospecto" da Capital do Brasil, feito em 1760 para comemorar os 

gloriosos anos do Governo do Conde de Bobadella, pelo engenheiro 

genovês Miguel Angelo Blasco - chefe da T Expedição Científico- 

demarcatória, depois nomeado engenheiro-mor do Reino ao retornar a 

Lisboa. A qualidade técnica e beleza desse prospecto nos dá uma 

do gabarito dos profissionais atuantes no Brasil nesse período.

Janeiro, de autoria desconhecida, datado de

Casa da ínsua, em Castendo, Portugal. Quiçá o mesmo método fora 

muito semelhante mas não idêntico

por acaso, também chamada "oculus articialis teledioptricus"

militar José Antonio Caídas, atesta o emprego de um instrumento mais 

sofisticado para tal fim - a "camara obscurd,V!7, curiosamente mas não

Os modelos de "câmara escura" variaram ao logo do séculos XVII e H 115 

se depreende das imagens anexas . Enquanto a "câmara F'g-116 

escura" fôra uma invenção do século XVII (KEMP, M., 1990) - embora 

Joan Gadol (GALDOL, J., 1973) insista em afirmar que Alberti teria 

usado este instrumento no seu levantamento topográfico da cidade de 

Roma - ao contrário do que se pensa, a "câmara dara" data apenas de 

princípios do século XIX.



Tratava-se de um aparato que permitia passar a luz - através de um

orifício

reproduzia-se a imagem obtida. Dada a extensão dos "prospectos" das

vilas e cidades,

depois coladas umas às outras.

Seja como for,

utilizado,portanto

no tratado de Azevedo Fortes.

2.10.3. Os escritórios improvisados "in loco"

1 777, como se lê nos seus relatórios.
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O funcionamento da "câmara escura"era semelhante ao da máquina 

fotográfica, diferindo apenas no fato de não fixar a imagem obtida.

feitos in loco, em

no qual normalmente ia acoplada uma lente - ao interior de

em geral, desenhava-se em várias folhas de papel,

provavelmente explica a

papel e

uma caixa ou sala escura, projetando sobre uma superfície a imagem 

do mundo exterior. Sobre tal superfície colocava-se o

o quemais difundido edispendioso e

a quadrícula devia ser o método mais fácil, menos

inexistência de menção à "câmara escura"

Deve-se ter em mente que os lugares onde eram realizados esses 

desenhos nem sempre foram os mais adequados. Muitos deles eram 

verdadeiros gabinetes improvisados. Isso é o que se 

depreende das informações legadas pelo engenheiro militar genovês, 

Domingos Sambucetti, autor do projeto do Forte do Príncipe da Beira 

(1776), às margens do Rio Guaporé, atual estado de Rondônia, 

permanecendo no local entre 27 de abril de 1775 e 8 de Janeiro de



nas casas que forão

de campanha "debaixo deimprovisou vários umas

frente das taes

casas". (FARIA, M., 1996: 62)

cômodo destinado para

o "risco".

desenhos prestando contas à

2.10.4. A eterna carência de engenheiros
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(conjunto de quartos) no sítio escolhido, com

Sambucetti chega ao local em 1775 e instala-se ".

da preta Ana Moreira"que descreve como mal cobertas e escuras "por 

falta de janelas como costumam ser as casas que são dos pretos". Esta 

engenheiro genovês escrever, pelo que

sempre uma enorme 

número de engenheiros disponíveis.

falta de luz não permitia ao

"escritórios"

Coroa sobre o andamento da mesma.

larangeiras ou num pequeno alpendre que tem a

Sempre que disponíveis no local, cabia ao engenheiro militar projetar 

as obras a realizar, pois eram os profissionais habilitados para tanto. 

Ao longo da obra, também realizavam-se

Por ocasião do início das obras, Sambucetti instalou um "quartel"

"Em 19 do corrente com 27 pretos de! Rey e 16 de Manoel de 
Souza Silveira neste lugar das obras ti verão e/las principio, cortando- 
se o mato na margem do rio e nas vizinhanças da minha morada, 
adonde tenho mandado levantar o meu quartel com o comodo 
destinado para o risco, por me parecer indispensável esta 
providência, pois não tenho abrigo, nem adonde escreva, muito 
menos adonde risque". (FARIA, M„ 1996: 62)

Embora houvesse investimento contínuo nas "Aulas" destinadas à 

formação de engenheiros nacionais e a Coroa tivesse multiplicado o 

número de engenheiros enviados ao Brasil, havia 

demanda, sendo insuficiente o nú



veremos mais adiante, no Capítulo IV.

Apesar do contínuo profissionais,investimento nesses as

outro

reconhecesse quão duro era o exercício da profissão em território tão

vasto, quente e inóspito; solicitando, completados os 5 anos de serviço

exigidos em contrato, o imediato retorno à Pátria.

esse fato:

971

mais variadas categorias: civis,

queixas dos governadores quanto

capitanias periféricas e deprofissionais desse quilate, sobretudo nas

menor importância para os desígnios da Metrópole, tal como por 

exemplo São Paulo. As lamúrias do Morgado Mateus elucidam bem

correspondências entre os

e os vice-reis locais, atestam a

militares e mesmo religiosas, como

expedições científico-demarcatórias, naAqueles que integraram as

a carência de

no Brasil. Dada a imensidão da

São comuns as

eterna carência de engenheiros

e queixando-se, sempre que possível, à Coroa para que

segunda metade do século XVIII, envolveram-se não apenas com os 

levantamentos geográficos do território como também com obras das

governadores das Capitanias e a Coroa, 

bem como entre os governadores

"Conquista" e enorme demanda para fins diversos, a mobilidade dos

mesmos era espantosa, deslocando-se o tempo todo de um local a

"[Parágrafo 1a] Tornei a hir ver as fortalezas, e ainda q'naõ está em 
mao estado aquillo q'[assy] há tudo he couza mto limitada: Para se 
fazer o q. devia de ser, seria precizo mtas dezpezas emto tempo, 
POREM EM ALGUNS CITIOS ONDE HÁ NECESSIDADE QUERIA 
EU FAZER AL GUMAS PEQUENAS OBRAS, MAS NAÕ ACHO AQUI 
QM AS POSSA DILINIAR./[Parágrafo 2a] Pondo na preze V.E e da 
falta, para q V.Exa veja se haverá algum remedio, por naõ ficar



O Morgado de Mateus acabou riscando, ele mesmo,
Fig.117a

necessárias.

carência na própria capital do Brasil
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do dito governador solicitando-lhe um engenheiro, atesta a mesma

Curiosamente, a Carta do vice-rei Conde da Cunha em resposta à carta

"IIlustríssimo e Excellentíssimo Senhor. Recebi a carta particu/ar de 
VÍ Excia de quatro Agosto, escrita em Santos e me deixa com a 
consolação e saber q. Vi Excia ficara com prefeita [saude]: Pella 
mesma vejo q. V. Excia tinha já vezitado porduas vezes as fortalezas 
do mesmo porto de Santos, e q as não achou com bastante força no 
cazo q. lhe sejaõ precizas e taõ bem q. necessitaõ de muitas 
despezas para se fazerem como lhe devido, mas q. POR NA Õ TER 
ENCENHEIRo, seria taõ bem na impossibilidade de lhe fazer 
algumas pequenas obras de q. há mayor necessidade: V. Excia me 
participa o referido para q. eu repolsa [sic] dar algum remedio sobre 
o q. devo dizer lhe Q. EU ME VEJO NO MESMO ESTADO COMO 
V. EXCIA PREZENdOU COM MTAS FORTALEZAS Q. REMEDIAR, 
E SEM NEMHUM SÓ ENCENHEIRO Q. ME REGULLE ESTAS 
OBRAS, NEM TENHO UM CORIOZO Q. PESSUIA A MÍNIMA L US 
DA IMPORTANTE ARTE DE EMCENHEIRO; PELLO Q. VOU 
OBRANDO NESTA PARTE O POUCO Q'ENTENDO, V. EXCIA Q'. 
PARTICARÁ O MESMO MANDANDO RECUPERAR, ACRESENTAR 
OU DIMINUHIR O QUEMAIS ACERTADO LHE PARECER: sobre o 
que pesso a V. Excia q' todas ou qualquer fortificaçaõ, q' nessa 
Marinha houver, ou novamte levantar lhe naõ ponha os canhois a 
barba, mas sim com parapeitos q bem cubrão a guarnição e com 
grossura de 16 palmos et lo menos feitos estes de terra como V. Excia 
vio nos q. mandey fazer na fortaleza de Santa Cruz, POREM NO 
CAZO Q. /../ ME VENHAÕ OS ENGENHEIROS Q. TENHO 
PEDIDO, MANDAREY HUM A V. EXCIA PARA QUE O POSSA 
SERVIR NO Q. V. EXCIA LHE ORDENAR: Os Castelhanos naõ saõ 
no Rio Gre prezentemente em menor quantidde como a V. Excia 
disseraõ, mas sim vay crecendo e seu numero e os preparativos para 
guerra, pello qe nos devemos acautelar por toda parte no que

as reformas

totalnie esta dispoziçaõ, ao arbítrio de minha curiozidade" [Copia da 
Carta do Morgado ao Conde de Cunha 14/08/1765. In: RIHGB, 

1957: doc. 2262).



no Rio de Janeiro.

Na ausência de engenheiros,

desenhos das obras de próprio punho, pedindo sempre desculpas pela

Esse é o caso das plantas enviadas pelo Ouvidor da Comarca de Porto

Seguro, José Xavier Machado Monteiro, entre 1769-1772, ao Conselho

Ultramarino, prestando contas das novas vilas ali fundadas e

aos demais e nele, o Ouvidor, assim trata a questão:
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Embora Alpoim ainda estivesse vivo, já estava muito velho e quiçá 

inativo nessa altura, o que explica a carência de engenheiro, inclusive

qualidade dos mesmos.

os governadores, ouvidores e demais

"A respeito de fundação de villas sómente erigi na Aldeia chamada 
do Campinho, e dei o nome de VILA VIÇOSA e de que REMETTO 
PLANTA, EM TUDO CONFORME O SEU ORIGINAL, ainda que , 
POR FALTA DE ARCHITECTO, DELINEADO PELA MINHA 
RÚSTICA IDEIA E DECIFRADA PELA MINHA PENNA. /..d 
Governado pelo edifício da Igreja já feita, que ainda que tosca lhe 
naõ podia mudar por cauza da pobreza dos freguezes, entrei na 
curiosidade de RISCAR E FORMAR PELA MINHA TOSCA IDEIA a 
planta da vi Ha com a possível uniformidade. Medido e balizado o 
adro com 360 palmos de comprido e 200 de largo (dentro de cujo 
circuito existe a Igreja para se poder accrescentar quando o tempo 
permittir, ficando sempre á roda separada das cazas, que lhe haõ de 
fazer boa perspectiva) lhe entrei a alinhar em boa ordem ao longo 
do rio, deixando-lhe a margem preciza para caes e trafico das 
embarcações a praça, ruas e travessas seguintes..."

desculpando-se pelo risco tosco, fruto da pouca aptidão para tanto. O 

conteúdo do ofício anexo ao "Mapa da nova vila viçosa"é semelhante 8

funcionários do Rei viram-se muitas vezes obrigados a realizar

trabalho incessantemente. Rio a 23 de agosto de 1765. Conde da 
Cunha ".



Intuímos que este seja inclusive o caso de alguns desenhos de autoria

(c. 1730) e "Oeyras do Piauhi"{i\ns do século XVIII).
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desconhecida e de feição naif, tais como o "Vila Nova da Fortaleza"

Fig. 118
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3. O ENGENHEIRO PORTUGUÊS

3.1. PERFIL, HIERARQUIAS E ATRIBUIÇÕES

A caracterização e delimitação das suas atribuições, estava circunscrita

num

•>7Ç

A melhor descrição do perfil desse profissional encontra-se no tratado 

O Engenheiro Portuguez"(FORTES, 1729: II, 423-448), redigido pelo 

engenheiro-mor do reino Manoel de Azevedo Fortes.

a profissão era uma das ramificações da

3.1.1. Histórico da profissão

"A cademias Militares "

consagrou a figura do engenheiro civil, em contraste com o militar e os 

dissociou do âmbito da Arquitetura. Em Azevedo Fortes, toda menção 

à profissão do engenheiro aparece expressa por Architetura Militar. 

Também as "Academias Militares" aparecem denominadas como 

"Aula de Fortificação e Architetura", "Aulas Militares", "Academias 

Militares", etc.

| Q
PICON, Antoine. Architectes et ingénieurs au siède des Lumières, 1988, p. 95-96.

contexto no qual

Arquitetura'80. Por isso motivo, inexistia o vocábulo "engenharia" nos 

tratados de Azevedo Fortes e precedentes, na medida em que esta só 

se definiu, na França, a partir da criação do "Corps des Ponts et 

Chaussées" (1716) e da "Eco/e des Ponts et Chaussées" (1747) que



Azevedo Fortes assim se refere à

breve histórico:
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princípios do século XVI11, procedendo a um

‘EM QUANTO A FORTIFICAÇAÕ SE NAÕ REDUSIO A SCIENCIA, 
OS ARCHITECTOS CIVIS ERAÕ OS QUE DEHNEAVAÕ OS 
RECINTOS DAS PRAÇAS, E OS CASTELLOS, E NAÕ HAVIA NOS 
EXERdTOS ENGENHEIROS DE PROFIÇAÕ, NEM OFFICIAES DE 
ARTELHARIA, CUJO INVENTO SE IGNORAVA; E COMO À 

VIOLÊNCIA DESTA TERRÍVEL MACHINA NAÕ PODIAÕ RESISTIR 
OS MUROS ANTIGOS, FOY NECESSÁRIO USAR DOS 
TERRAPLENOS, E ESTA MUDANÇA APERFEIÇOOU, E REDUSIO À 

SCIENCIA A ARTE DE FORTIFICAR, FAZENDO HUM MESMO 
CORPO OS ENGENHEIROS, E OS MESTRES DE ARTELHARIA, 
COMO REFERE O MESMO GUINARD NO LIVRO VI. PAGINA 273. 
ATÉ O TEMPO, EM QUE SEPARARAÕ, POR SEREM FUNÇÕES 

DIFFERENTES.
Os ENGENHEIROS (diz elle) estiveraõ sempre incorporados na 
ARTELHARIA, até o tempo, que foraõ separados para formarem hum 
corpo distinto, inteiramente independente do outro; e esta separaçaõ 
só foy feita a fim, de que tendo hum, e outro corpo seu objecto 
particular, se pudesse ma is facilmente aperfeiçoar. Hum Author 
moderno, falando desta separaçaõ diz mal a preposito, que os 
Engenheiros foraõ separados do corpo de Artelharia, por que os 
começaraõ a conciderar, como officiaes, e que, como taes, sobiaõ 
até a dignidade de officiaes Generaes, no que parece suppor, que os 
officiaes de Artilharia naõ tinhaõ a mesma ventagem: elle se engana 
nisto taõ grosseiramente, como em outros muitos lugares da sua 
obra, sendo certo que os OFFICIAES DE ARTELHARIA COZARAÕ 
ESTA DIGNIDADE, E AINDA PRIMEIRO QUE OS ENGENHEIROS.
Naõ só em FRANÇA, mas na maior parte dos Reynos da Europa 
andaraõ ao principio os ENGENHEIROS agregados ao CORPO DA 
ARTELHARIA, ainda que separados nas suas funções, e o mesmo se 
praticou neste REYNO, sendo pagos de seus soldos pela concinaçaõ 
da Artelharia, até que peto REGIMENTO NOVÍSSIMO ordenou Sua 
Magestade fossem pagos pela caixa das fortificações.
COMO OS ENGENHEIROS ANDAVAÕ INCORPORADOS NA 
ARTELHARIA, E ESTA PROFIÇAÕ COMEÇOU A TER MENOR 
PREDICAMENTO, POR SE NAÕ DESTINAREM A ELLA OS NOSSOS 
NOBRES, PARTICIPARAÕ OS ENGENHEIROS DESTA MENOS 
ESTIMAÇAÕ; mas he certo, que deixaraõ de se appHcar a este 
estudo, por fogirem do maior trabalho, e por se naõ quererem 
cançar em aprender huma SCIENCIA, que lhe naõ havia de dar 
maior lucro, ou estimação, com o maior trabalho: ESTA MENOS 
ESTIMAÇAÕ FOY CRESCENDO, por se applicarem a huma, e a

situação da sua profissão em



Conforme Manoel de Azevedo Fortes, antes do advento da Artilharia,

os arquitetos civis é que se ocupavam das fortificações. A introdução

corpo de engenheiros nasceu assim no âmbito da estrutura do exército,

particularmente atrelado ao Corpo de Artilheiros. O discurso de Fortes

relacionou aos jovens

fidalgos, deixou de

Em Portugal,

"EscolaArquitetura Militar foi

função da instrução do

nobres
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jovem futuro Rei - D. Sebastião - e alguns poucos jovens 

destinados a ocupar posições de mando no Reino e Conquistas. Esse

Fidalgos do Paço da Ribeira"(1572), criada em

que contribuía ainda mais para a crise em que se 

encontrava a profissão, com seu status e prestígio comprometidos.

ensino da

das armas de fogo (XIV) demandou um novo tipo de profissional; o

deixa claro que se no início a profissão se

sê-lo (ao longo do século XVII), fato lamentado 

pelo engenheiro-mor do reino. Estava o engenheiro em princípios do 

atividade "mechanica" da

outra profiçaõ sogeitos menos aptos, assim para Engenheiros, como 
para officiaes de Arteiharia, a que contribuio muito a FALTA DE 
ESCOLAS MILITARES, em que pudessem aprender, passando muitos 
aos postos com muito menos Sciencia da necessária; e sobre tudo, o 
que acabou de abater a estimaçaõ dos officiaes Engenheiros, foy a 
FALTA DE MEDIDORES DE PROFIÇAÕ; o que os obrigou a 
medirem elles mesmos as obras das fortificaçoens; o que poderia ser 
tolerável; PORÉM ALCUNS ESTENDERÃO ESTE EXERCÍCIO ÀS 
OBRAS CIVIS DOS PARTICULARES; E COMO OS MESTRES 
PEDREIROS SAÕ ORDINARIAMENTE NESTE REYNO OS 
MEDIDORES DAS OBRAS DE SEUS PROPR/OS OFFICIOS, VIERAÕ 
POR ESTE MODO A FAZER PARELHA COM ELLES NA 
MECHAN/CA, E A DESCER DAQUELLA ESTIMAÇAÕ, QUE LHE 
HERA DEVIDA

século XVIII também envolvido com a

a chamada

medição, o

a primeira instituição voltada para o

Particular de Moços



(1580-1640)

parte uma

jovem natural do Porto "... pertencente a uma

nunca

de serrador mas,/.../ foi depois criado de um cristão-novo, estanqueiro

do tabaco no Porto, e com ele se mudou para Viana

engenheiro-mor Manuel da Maia era filho de um luveiro.

Quanto ao perfil desse "Engenheiro Portuguez" no início do XVIII:

278

família de parcos recursos, sobre a qual recaía a suspeita, 

confirmada, de ter mácula de sangue. (...) o pai exercera ainda o ofício

significativo. Era um

,/182. Também o

Como veremos nas brechas deixadas pela Coroa, inseriu-se, desde meados do século XVI, o ensino 
mm.strado no Colégio de Santo Antão, pelos padres jesuítas, destinado inclusive à formação de 
engenheiros militares.
182 Cf. SOROMENHO, Miguel. Manuel Pinto de . ... > ..., , 5 06 v'lalobo^. da engenharia militar à arquitectura.
Dissertação de Mestrado, UNL, 1991.

... Os Engenheiros são os OFFICIAES de maior préstimo, e utilidade; 
porque com a sua SCIENCIA contribuem mais que todos à segurança 
dos Exércitos, e dos Presídios, e com valor adiantaõ as opperações 
da guerra, à vista dos maiores perigos; e assim hum bom Engenheiro 
deve ser hum OFFICIAL com disposição valeroza, creado com 
DOUTRINA e exercido militar, e àlem disso, deve ter SCIENCIA 
para obrar com acerto em todas as funções da guerra, de sorte, que 
nao ignore os meios para bem atacar, ou defender huma Praça: deve 
sa er ao justo o tempo, em que hade começar, e acabar as suas 

e o que os inimigos poderáõ gastar em adiantar as suas, 
portando-se nos maiores perigos com entendimento, valor e 
dezembaraço.

no tempo dos Felipes181

avô de José Fernandes Pinto Alpoim (PARDAL, P., 1987:

ensino restrito a uma elite foi interrompido

e apenas reintroduzido por Serrão Pimentel após a 

de uma política de"Restauração", justamente como

nacionalização do exército português, dependente da contratação de 

profissionais estrangeiros a preços elevados; não mais vinculando-se 

exclusivamente à formação de uma elite mas de técnicos cuja origem 

social era das mais variadas. O exemplo de Manuel Pinto de Vilalobos, 

19), é



militares valorosos OFICIAIS DO EXÉRCITO - braço direito da Coroa

da profissão. A profissão deveria destinar-se à nobreza, fato que ao que

parece nao estava ocorrendo em Portugal, em função do desinteresse

da elite pela matéria.

3.1.2. Hierarquias
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1) A primeira classe era a dos ENGENHEIROS DIRETORES, um para 

obras e subordinados

Portanto, era a Arquitetura Militar uma OÊNCIA, e eram os engenheiros

em tempos de paz e de Guerra - versados na "SCIENCIA EPRATICA"

Esta palavra ENGENHEIRO quer dizer hum OFFICIAL MILITAR 
prompto para todas as funçoens da guerra, ou seja ataque, e defença 
das Praças, obras da fortificaçaõ, alojamentos, ou intrincheiramentos 
dos exerci tos, para os aproches, para os ataques geraes, ou 
particulares, &c. porque nelle se deve achar disposição, ESTUDO, 
SCIENCIA, E PR A T/CA de todas estascousas, e sem estas partes se 
lhe naõ pode dar o nome de bom Engenheiro; porém concorrendo 
nos Engenheiros estes requisitos, se fazem taõ necessários aos 
Ceneraes, que naõ emprendem cousa alguma, sem seu concelho, e 
entraò a votar no de guerra"183.

Nas “nações disciplinadas da Europa/' (FORTES, 1729: II, 440), aí 

incluindo-se Portugal, os engenheiros estavam divididos em 4 classes:

183 FORTES, M. A. Ibid, 1729, Tomo II, p. 423.
184 FORTES, M. A . Ibid, 1729, Tomo II, p. 434.

"... Com o novo Decreto que se espera não succederá o mesmo, e 
todos os nossos nobres se appHcaráõ à doutrina Militar, e ainda a 
PRIMEIRA NOBREZA, à qual esta doutrina naõ he menos necessária; 
porque, como por et la se distribuem os PRIMEIROS EMPRECOS DA 
REPUBLICA, e ma is principalmente os da guerra.... ",64

cada Província, encarregados de dirigir as



Armas

anoEngenheiro-mor do Reino, com soldo

com o seu, remunerados

com soldo mensal de 72.000 réis;

3) A terceira classe era a dos 2' ENGENHEIROS DAS PRAÇAS; desta

havia um para cada Praça ou mais, conforme a sua importância;

4) a quarta classe se compunha dos ENGENHEIROS SUBALTERNOS,

com patente de Capitão para baixo. Além destes, que formavam o

CORPO DE ENGENHEIROS, havia

na

ENGENHEIROSARTILHARIA), servindo Praças comonas

EXTRAORDINÁRIOS, oferecendo-se

para assumir o exercício de engenheiros. Os engenheiros de

soldosterceira remunerados com

proporcionais ao seu merecimento e tempo de serviço, sendo o

menor soldo de 10.000 réis mensais.
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o

e 120.000 réis para o seu DESENHADOR;

dos ENGENHEIROS-CHEFES ou primeiros

Capitães Generais das Capitanias do Ultramar (Brasil)

185 de 3000 cruzados por

Conquistas", dada a carência de profissionais, isso nem sempre 
r vezes a ocupar o cargo de engenheiro diretor de capitania e

2) A segunda classe era a

aos Governadores das

cn a  a ■ ' ’ BLUTEAU' R- C/Z, Vol. VI, p. 666. Normalmente usa-
se a expressão para designar as grandes cidades ou vilas canitak r»rzx • • j / ■o .n . b ias' capnais provinciais ou de capitanias (no caso do
Brasil), como por exemplo a Praça de Salvador.
187 Embora essa fosse a hierarquia, nas " 
ocorreu, levando um mesmo engenheiro [ 
engenheiro chefe da praça.

engenheiros das Praç^« cada uma„7

e ao

TROPAS, principalmente na

das Províncias do Reino, aos

em determinadas ocasiões

INFANTARIA (mas também

e quarta classes eram

um grande número nas



chegando a 3.000 cruzados.

engenheiros subordinados ao CORPO

Capitania) ,

nas Praças) -

chamados Engenheiros Extraordinários.
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DE ENGENHEIROS - Diretores (cabeça de Província ou

Em resumo, havia portanto os

Chefe (cabeça de Praça), fÇ Chefe (segundo engenheiro da Praça) e

as maiores

INFANTARIA mas também membros das Tropas de ARTILHARIA,

Além dos soldos, quase todos eles tinham pensões;

Subalternos (com patente de Capitão para baixo, com atuação também 

e aqueles vinculados às TROPAS, sobretudo na



HIERARQUIA NA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS

REI

CONSELHOS (GUERRA, ULTRAMARINO, FAZENDA, ESTADO)

GOVERNADORES DAS ARMAS ou CAPITÃES GENERAIS ( BRASIL)

ENGENHEIRO-MOR DO REINO

ENGENHEIRO DIRETOR DE CADA PROVÍNCIA

ENGENHEIROS SUBALTERNOS + ENGENHEIROS

EXTRAORDINÁRIOS

+

VEDORES GERAIS

OLHEIROS E APONTADORES

EMPREITEIROS

MESTRES DE OFÍCIO

282

ENGENHEIRO CHEFE DE CADA PRAÇA + 2° ENGENHEIRO



GOVERNADOR DAS ARMAS DA PROVÍNCIA OU CAPITANIA de

passava, bem como executar as suas ordens; o mesmo

havia o posto de

Superintendente Gera! das Fortificações, cabendo aos Governadores

Capitães Generais (no Brasil) substituí-los regionalmente

REI, GOVERNADORES DAS ARMAS e MINISTROS DOS CONSELHOS

(Guerra, Ultramarino, Fazenda) estava subordinado o ENGENHEIRO-

que, no entanto, jamais deveria curvar-se àsMOR DO REINO

mantinham

Religiosas, irmandades, confrarias etc).

GOVERNADOR ou

GENERAL DAS CAPITANIAS DO ULTRAMAR de tudo o que se

283

não

fossem os comitentes oficiais, os

menor frequência) a solicitações de particulares (sobretudo das Ordens

em tal função, cada qual no âmbito da sua Província ou Capitania. Ao

das Armas ou

tudo o que se

e atendendo (cominclusive como funcionários das Câmaras locais

decisões superiores, tendo autonomia suficiente para opinar, sem

ceder às fantasias e caprichos do comitente.

Embora, Rei, Governadores das Armas e Ministros dos Conselhos

passasse; executar suas ordens; dar contas ao ENGENHEIRO-MOR, 

cabia ainda arbitrar sobre tudo o que dissesse respeito às fortificações

Engenheiros-Chefes e Engenheiros 

"escritórios" nas Praças em que residiam, atuando

Fortificações. No entanto, em Portugal,

deveria fazer em relação ao ENGENHEIRO-MOR, que dirigia a todos, 

debaixo apenas da autoridade do Superintendente Gera! das

DAS ARMAS DA

Ao ENGENHEIRO-CHEFE de cada Praça, além de prestar contas ao

PROVÍNCIA ou CAPITÃO

Cada qual, na Praça em que residia, deveria dar contas ao



prejuízo (FORTES, 1729: II, 442).

com a criação do REAL
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Conforme Robert Smith nos conta (SMITH, R., 1948/1962: 39, nota 

160), em 1693, quando se formou 

ENGENHEIROS,

os oficiais fossem

Fortalezas) e sobre todas as demais obras públicas, edifícios, vilas e

e Azevedo

cidades, feitas por conta da Real Fazenda; bem como zelar para que 

nada referente às fortificações sofresse qualquer tipo de dano ou

do seu distrito (isto é, obras novas, acréscimos, reparações das

As COMPANHIAS eram financiadas pela Real Fazenda

Fortes (FORTES, 1729: II,

Robert Smith, 1948 (1962), p. 39, fala em 1792.

441) clamava para que em cada 

REGIMENTO houvesse uma COMPANHIA na qual

engenheiros de profissão, pois em tempos de paz lograriam os soldos 

da Infantaria, por exemplo, e na Guerra, serviriam como engenheiros, 

dobrando-lhes o soldo, tal como se praticava com os Sargentos-mores 

de Infantaria, que na guerra passavam a servir como Sargentos-mores 

da Brigada.

a CORPORAÇÃO DE OFICIAIS 

os diplomados pela "Aula de Fortificação e 

Arquitetura Militar", instalada na Ribeira das Naus, em 1 647, eram 

designados para o Corpo de Infantaria "com exercício de engenheiro". 

Só em 1787’88 (MOREIRA, R. 1999: 181), 

CORPO DE ENGENHEIROS, com um quadro de 94 oficiais para as 6 

Províncias de Portugal e 15 da América portuguesa. Os postos de 7 e 

2 Tenentes substituíram o antigo cargo de Ajudante de Engenheiro e 

o de Sargento-mor foi mudado para Major, provavelmente imitando o



sistema inglês. Também desapareceram os postos de Tenente-General

HIERARQUIA PÓS 1787HIERARQUIA DE 1693 a 1 787

Aspirante (estudante)

Ajudante de Engenheiro

1’Tenente

Capitão Capitão

Sargento-mor Major

Tenente-coronelTenente-coronel

CoronelCoronel

BrigadeiroBrigadeiro

Tenente General

Mestre de Campo

3.1.3. Obrigações nas Praças e nas Campanhas

Praça em que residiam, a saber:
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Aspirante (estudante)

2° Tenente

e Mestre de Campo-, ficando a hierarquia da seguinte forma:

Embora nos

série de obrigações em tempos de guerra e em tempos de paz - na

obrigações, baseavam-se nos

Europa (como o he sem duvida o de França)", competindo-lhes uma

tempos de Fortes (FORTES, 1729: II, 442), os engenheiros 

portugueses não gozassem de REGIMENTO que regulasse as suas 

"Reinos mais bem decipHnados da



3.1.3.1. Obrigações na Guerra

1) cuidar do estado das fortificações; ao menor sinal de ruína, informar

deve ter
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marchas;

4) saber atacar as Praças inimigas (FORTES, Tomo II, Livro VII).

devidas providências;

2) havendo obras na "Praça, assistí-las, visitando-as com frequência,

3.1.3.2. Obrigações do engenheiro-chefe na Praça em que residia

imediatamente o Engenheiro-mor do Reino para que este tomasse as

4) não devia consentir que os particulares fizessem casas dentro da 

Praça em local que embaraçasse a comunicação das muralhas;

1) acompanhar os Exércitos;

2) marcar os acampamentos, servindo de Quartéis Mestres Generais;

3) entrincheirar os mesmos exércitos, quando necessário;

3) fazer a Carta exata do país para a segurança do Exército nas suas

as águas das chuvas, para evitar que estas 

arruinassem as muralhas. Em contrapartida, podia permitir que se 

lavrassem ou fizessem hortas nos fossos, pois isso não causaria dano 

algum;

mesmo face à presença do Apontador e dos Olheiros-.

grande cuidado de que estes façaõ, inteiramente a sua obrigaçaõ, e 

para a bondade, e segurança das obras observaraõ o que temos dito 

neste Segundo Tomo, Livro VI. Capitulo IV"(FORTES, 1729:11,444);

3) não devia consentir que se lavrassem nos terraplenos, nem nas 

esplanadas das fortificações, ao contrário, devia procurar que os 

terraplenos escoassem



resistência matherial, e fôrma! das suas obras"(FORTES, II: 447);

ENGENHEIROS SUBALTERNOS que houver na

quantidade devida dos materiaes"(FORTES,, II: 445);

do Reino e, na sua ausência, ao Engenheiro

desaprovar todos os projetos

do

Mesmo Governadores ossubordinados aos

deENGENHEIROS-CHEFES de uma Praça

autonomia,
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que o Apontador assista

para que fazendo esta por conta do empreiteiro lhe naõ furte a

Engenheiro-mor, cuja opinião era mais forte que a do próprio Rei.

das Armas,

fa/cifiquem as obras, e

mãos

Cabia ao Engenheiro-mor

empreiteiros naõ faltem à sua obrigaçaõ, errem as medidas, ou 

ao traço da ca!,

também gozavam 

mantendo-se

7) devia instruir os

.. de sorte que sempre seja prezente hum Engenheiro, para que os

5) fora da Praça, não devia consentir que fosse feita alguma obra de 

pedra e cal na distância do alcance do mosquete e da Artilharia;

6) cabia-lhe ainda tirar, com precisão, a planta da sua Praça, nela 

configurando o terreno ao redor com a distância do alcance da

Diretor da Província, aprovar ou

provenientes das Praças, antes de o Rei tomar a sua decisão, o que 

evidencia uma clara CENTRALIZAÇÃO de tudo nas

Praça e repartir-lhes as horas que deviam assistir as obras em curso

não devendo ceder aos seus caprichos mas

Artilharia; "... e se naõ izentará de a fazer, ainda que a haja feita por 

outros Engenheiros, assim porque pôde já ter alguma mudança nas 

obras, e terreno, como para melhor se inteirar da sua força, e da



instruções recebidas do seu Diretor ou Engenheiro

mor.

  

LISTA DOS ENGENHEIROS-MORES DO REINO

1548-1564 - Na inexistência do posto de

1590-1597 - Filippo Terzi - "Arquitecto Gera!" ;

1642 Simon Fallonio;

1642- Charles Lassart;

estava incumbido

do reino (Cf. Diogo
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1597 - Baltasar Alvares - "Arquitecto Geral";

1598  Leonardo Turriano, " 1° ENGENHEIRO GERAL DO REINO ,

1648-1659 - Nicolau de Langres;

1666 - 1678  Luís Serrão Pimentel (desde então o engenheiro-mor 

de lecionar na Aula Régia de Lisboa);

Período de vacância, entre a morte de Serrão e 

observamos c. 1699 Francisco Pimentel como engenheiro-mor 

da Silveira Velloso);

fiéis às plantas e

a ascensão de Fortes, no qual

1564-1590 - António Rodrigues - "Mestre de todas as obras régias" 

"Mestre das obras das fortificações" (com a morte de Afonso Alvares);

engenheiro-mor do Reino, seu equivalente 

foi o cargo ao qual Miguel de Arruda foi nomeado em 1548, em funcionamento a 

partir de 1/1/1549, "Mestre das obras dos muros e das forteficações do Reino, 

Luguares d'A!ém [i.é. África] e índia";

Afonso Alvares - "Mestre das obras das fortificações";

1719-1754  Manoel de Azevedo Fortes;

1754  Manuel da Maia substitui Fortes;

1769  Miguel Angelo Blasco substitui Maia

♦ Não sabemos a sequência a partir de Blasco.

(1564) e



3.1.3.3. Procedimentos que envolviam a construção de uma obra nova

Capitão-General das Capitanias do

importância da mesma;

2) mandava-os ver o sítio;

3) fazer a planta;

4) calcular

Províncias do Reino ou Capitão-General das Capitanias do Brasil os

Tribunal competente ouvir o parecer do ENGENHEIRO-MOR DO

falta, do ENGENHEIRO-DIRETOR). Era oREINO (ou,

Engenheiro-mor quem, antes de todos, aprovava

e so poderàõ mandar reparar asUltramar iniciar qualquer obra,
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//

• • •

o orçamento aproximado do valor total da obra.

5) De posse da planta e orçamento, o Governador das Armas das

. o Cnprra foram criados imediatamente após a Restauraçao,89 Em Portugal, os Conselhos Ultramarino e de Cnnçnlhos hoie constituem-se nas mais

HISTÓRICO ULTRAMARINO e fUNOO OO CONSELHO OE GUERRA - ARQUIVO
TORRE DO TOMBO.

qualquer projeto de sua alçada.

7) No entanto, sem que o Rei determinasse fazê-la, não podiam os 

Governadores das Armas, nem os Capitães Generais dos Estados do

ou mais Engenheiros, conforme a

na sua

1) Quando se decidia fazer uma obra nova, o Governador das Armas 

das Províncias do Reino ou

remetia ao Rei, através do Tribunal competente (Conselho de

Brasil, convocava um, dois

ou não todo e

Guerra189, Ultramarino, Fazenda) para obter aprovação;

6) quando das Províncias viessem à Corte os projetos e respectivas 

plantas para as obras, antes de o Rei tomar a decisão, cabia ao



os quaes

Governadores das Armas,

que residem, nem por isso devem

taes

que tiver do seu Director, ou immidiatamente do seu Engenheiro

mór"(FORTES, II: 446-447).

8) Uma vez aprovado o projeto, o Governador das Armas convocava

dita

ENGENHEIRO

os

290

Governadores das Praças em

Governadores, mas sim ajustados com as plantas, e instrucções,

Províncias do Reino, e aos Capitães Generaes dos Estados do

e escolha das partes 

continuar o trabalho: os

Brasil; e ainda que os

o VEDOR GERAL para que mandasse "... pôr em lanços a

obra, e se arremate, a cuja arremataçaò deve assistir o Engenheiro 

principal da Província [ENGENHEIRO DIRETOR] com o VEDOR 

GERAL, e sendo a obra na Corte, e Província da Estremadura, àlem 

dos ma is Engenheiros que houver, deve assistir o 

MÒR DO REYNO^OKWS, II: 446).

9) Os ENGENHEIROS e os VEDORES GERAIS tinham igualmente 

mando e autoridade sobre os EMPREITEIROS e MESTRES de todos 

os OFÍCIOS ocupados nas fortificações e demais obras: ".

primeiros, pelo que toca à fórma do trabalho, bondade dos 

materiaes, brevidade,

Engenheiros saõ sobordinados aos

ruinas, que causar o tempo, com voto, e parecer dos Engenheiros, 

em geral só saõ sobordinados, e sogeitos aos 

e Mestres de Campo Generaes, das

obrar nas fortificações à fantesia, e capricho dos

em que se hade 

segundos por tudo o que pertence à 

melhor arrecadaçaõda Real fazent/aT FORTES, II: 447).



parecem dignas de menção. Conforme

Azevedo Fortes nos conta:

no
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local, fazer a

construção de uma obra nos

1) Como vimos, cabia aos engenheiros, desde que disponíveis

"Neste Remo está em estillo arrematarem-se as obras aos 
EMPREITEIROS por lanços, ao que o faz por menos, e succede 
mu/tas vezes naõ chegar o preço porque fazem, por exemplo, huma 
braça de alvenaria, ao custo dos materiaes, que leva; e se deve 
prezum/r, que os que daõ semelhantes lanços vaõ fiados em que haõ 
de furtar na quantidade, e qualidade dos materiaes, que haõ de 
fatcificar as obras, ou corromper os APONTADORES, MEDIDORES, 
OLHEIROS, &c.
Eu sempre conce/haria a Sua Magestade de mandar fazer as OBRAS 
DE JORNAL, tendo nella hum INSPECTOR, homem de conhecida 
honra, e verdade, e APONTADORES, E OLHEIROS de toda a 
satisfaçaõ, que alternadamente assistissem às obras, ou sendo 
empreitada fosse só de maõs, pondosedhes promptos os materiaes 
por conta da Real Fazenda; porém sempre deve haver o mesmo 
cuidado, assim nos Engenheiros que assistirem, como nos 
APONTADORES, e OLHEIROS.
Os APONTADORES das obras da fortificaçaõ devem ser pessoas 
intelligentes para se naõ deixarem enganar dos Empreiteiros: devem 
ter hum Hvro em que diariamente vaõ escrevendo as medidas do 
comprimento, altura, e largura das paredes, e mais cousas que f/caõ 
occu/tas, como alicerces subterrâneos, &c. e para este exerc/c/o 
devem ser escolhidos, e nomeados pessoas de muita verdade, e de 
conhecido procedimento; porque naõ sendo taes, e entendendo-se 
com os EMPREITEIROS, e MEDIDORES poderá recebera fazenda de 

Sua Magestade grande prejuízo.
Isto basta por hora das obrigações dos Engenheiros; quando Sua 
Magestade for servido rezolver a minha Proposta, e que os 
Engenheiros tenhaõ REGIMENTO de suas obrigações, apontarey 
para elle o que me parecer mais conveniente ao seu Real Serv/ço, 
como já me offereci na mesma Proposta. "(FORTES, H: 448)

3.1.3.4. Sobre o funcionamento das arrematações e início das obras

Algumas peculiaridades referentes aos profissionais envolvidos na

planta e orçamento da obra, discriminando a listagem, 

quantidade e preço dos materiais empregados - alvenaria, caixilharia,



jornais dos

trabalhadores.

2) De posse desses elementos e obtida a aprovação do Engenheiro-mor do

Reino e do Rei, o Governador das Armas ou Capitão General da Capitania

3) na Vedoria,

cidade
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no lugar, demarcavam a posição

dos materiais e preços ordinários, bem como quanto aos

na presença do Vedor Geral

convocava o Vedor Geral para que marcasse o dia da arrematação;

e do Engenheiro-Chefe

engenheiro que apresentasse melhor preço;

4) finda a arrematação, o Vedor Geral, representante da Fazenda Real, 

fazia a escritura e mandava examinar a capacidade dos fiadores que 

os empreiteiros davam para garantir o dinheiro que lhes era adiantado 

em confiança;

procedia-se aos

5) o processo de projetar uma fortificação, edifício, vila ou 

culminava no seu traçado sobre o terreno, também a cargo dos 

engenheiros. Desde que disponíveis 

do edifício

abóbadas de cantaria ou tijolo, sobre-arcos, lancil, lajeado tosco ou 

lavrado, etc. Para fazer os orçamentos corretos, os engenheiros deviam 

se informar em cada Província sobre o "estilo" das medições, bondade

lances da arrematação e a escolha recaía no

prosseguimento às obras190;

5) iniciadas as obras, cabia aos engenheiros observar o trabalho dos 

"olheiros" e "apontadores", vigilantes de confiança empregados no 

controle do andamento das mesmas;

ou cidade, deixando sinais para que se desse



medições das obras oficiais

chamadosSUBALTERNOS, osem

"Academias" ENGENHEIRO-CHEFEoao
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7) também aos engenheiros cabia assistir as

os Príncipes ocupar neste serviço as tropas do exército, pagando-lhes

que ao acompanhar 

aperfeiçoavam-se na prática da profissão. Muitas vezes, eram eles os
• 9

executores das traças, os chamados ENGENHEIROS DESENHADORES, 

desde que apresentassem talento para tanto.

Em Portugal e no Brasil, na ausência de arquitetos, os engenheiros 

executaram não apenas obras militares, mas também civis, religiosas e 

de infra-estrutura (pontes, estradas, calçamento de ruas e praças,

um z/c*rz7<3/,/moderado.

geometria prática, os levava a cometer erros grosseiros de medição;

8) a abertura dos alicerces, fossos, transporte de terras e feitura dos 

terraplenos ordinariamente não era obra de empreitada e costumavam

',0 O método de demarcação e medição do edifício ou cidade, em campo, aparece muito bem descrito no 
Tomo I, do "Engenheiro Portuguez" de Azevedo Fortes (Livro I - Da Longimetria -, Capítulo VI. 29-57,

especial,

"Ajudantes de Engenheiro", figura que jamais deve ser confundida 

com a do mestre de obras. Tratava-se dos recém-formados nas

e outras

Os engenheiros se deslocavam o tempo todo, de um lugar a outro, 

visto serem sempre em número inferior à demanda. Levavam consigo 

ENGENHEIROS

feitas pelos mestres de ofício. Na ausência de medidores de profissão, as 

medições eram feitas por mestres pedreiros e carpinteiros. Azevedo Fortes 

clama pela criação do posto de Medidor-mor, já que os engenheiros 

eram responsáveis pela medição das obras militares 

significativas. O fato dos mestres de ofício não serem instruídos na



abastecimento de água

autores dos projetos da

tais profissionais foram

local, contou

com a sua presença.

Todas essas atividades damediadas pelo DESENHOeram
=

que diz respeito à ciência do
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concepção, à orientação, supervisão e prestação de contas das obras. 

Certamente, estes eram feitos em mais de uma via; uma destinando-se

=

botânicos, etc). Além disso foram, em geral, os

ultramar e toda obra de porte, desde que disponíveis no

"ciência do

e. ciência do projeto} no âmbito das Aulas de Arquitetura 

Militar era portanto fundamental, já que se constituía num dos mais 

importantes instrumentos de uma ação política.

Sobre a formação dos engenheiros, no 

desenho, analisaremos, 

biblioteca e

chafarizes, aquedutos, cisternas, hortos

os verdadeiros braços direito do Rei no

no Brasil, entre 1500 e 1822 (vide ANEXO I). Nao há dúvida de que

Livro II - Da Ptanimetria - Capítulos IV e X (GeodesiaJ); Livro III - Da Stereometria - Capítulos IV e V).

maioria das nossas novas vilas e cidades fundadas oficialmente pela 

Coroa, bem como responsáveis pelo mapeamento do território. É

Reino e

comprovada a presença de cerca 244 engenheiros militares atuantes

aos referidos Conselhos (hoje parte dos seus respectivos acervos), outra 

aos canteiros para orientar o trabalho dos empreiteiros e mestres de 

ofício (infelizmente desaparecidas). O investimento na 

desenho" (i.

a seguir, o programa, corpo docente, 

metodologia de ensino das principais "Escolas", "Aulas 

Rég/as- ou "Academias Militares" das Províncias do 

Conquistas, entre os séculos XVI e XVIII.



A NAS

Achamos oportuno caracterizá-las, lembrando ter sido o Historiador de

do Brasil-Colônia.

Embora por vezes funcionando de forma intermitente, essas "Aulas"

foram

urbanística primeiras

295

de Janeiro (1698), Goa (1699), Angola (1699), São Luís do Maranhão 

(1699), Recife (1 701) e Belém (1758).

leitura permitiu-lhe contestar outros trabalhos do pesquisador norte- 
o Brasil.

Brasil.

um dos principais focos de irradiação da cultura arquitetônica e

3.2.1. A natureza dessas "Academias"

Arquitetura Militar" nos principais centros urbanos do Brasil, índia e

publicado originalmente in: The Art Bulletin, 30 , nortueuês em 1962, este precioso artigo
Goulart Reis Filho, responsável pela iniciativa de tra uzir pa - Smith os estudos
até então desconhecido pelos pesquisadores bras.le.ros, A tmportânc.a g
de Nestor Goulart é que a sua UIbanísticos portugueses para
americano, rediscutindo a questão da mexis cm|TH RC Arquitetura jesuítica no
Recentemente foi publicada uma reedição deste art.go. SMITH, R.C. q 
Cadernos de pesquisa do LAP. São Paulo, FAUUSP, ma.-jun 1998.
’« Expressão de Walter Rossa, Revista Oceanos, n. 41, p.

intelectual"™2

FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 
"AULAS DE ARQUITETURA MILITAR"

Segundo o modelo da Au/a de Lisboa, foram criadas "Aulas de

erudita no Brasil-Colônia, tendo sido as

X

África, a partir de finais do século XVII, tais como: Salvador (1696), Rio

Arte norte-americano Robert Chester Smith'91, em 1948 - o primeiro a 

chamar atenção para a relevância de um estudo focalizando os

engenheiros militares atuantes no Brasil no quadro da sua formação 

profissional, já que se constituíam num dos principais "corpus



Belas Artes (] 827).

"institutos

verdadeiras

primeira metade do XIX.

quadro da sua formação oficial,

nossos atuais arquitetos e engenheiros.
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e a ocupação da Amazónia. In: Amazónia193 Cf. MOREIRA, R. A engenharia militar do século XVIII 
Fe/sínea... 1999, p. 181.

instituições destinadas ao

nacionais atuantes no Reino e Conquistas, entre os

ensino de Arquitetura, antes da vinda da 

Missão Artística Francesa e da consequente criação da Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios (1816), depois denominada Real Academia 

de Desenho, Pintura e Escultura (1820) e finalmente Academia de

tipo de "leitura" que fizeram da mesma, os conceitos, categorias 

estéticas e científicas, instrumentos e técnicas, formas e práticas que 

orientaram a metodologia de trabalho dos mais remotos ancestrais dos

politécnicos onde se aprendia um pouco de tudo: as 

universidades que o país teve para manter o centralismo coimbrão"' ’. 

Foram elas as responsáveis pela formação do quadro de técnicos 

séculos XVI e

tratados elaborados pelos mestres das

concebidos como apostilas para orientação dos alunos. Através deles, 

podemos entrever o conteúdo programático das instituições de ensino 

às quais os engenheiros militares do período estiveram vinculados 

direta ou indiretamente, bem como verificar a literatura consultada, o

As Aulas Militares constituíram-se em verdadeiros

O estudo do perfil profissional do engenheiro militar português e 

brasileiro, com seus respectivos "hábitos de métier", só é possível no 

o que nos remete ao exame dos 

"Academias Militares",



"Aulas de Arquitetura

profissão, que

recebiam remuneração para tanto e eram anualmente examinados

para ver se se adiantão nos estudos e se tem genio". Todavia, o curso

A título de curiosidade194’.
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•3

nosso conceito atual de 

Academia'. Tratava-se das "lições teóricas e práticas" ministradas 

pelo ENGENHEIRO-MOR DO REINO (no caso de Lisboa)

longo de 3 anos a 12 "partidistas"',

criada por D. João IV após a

1) em 1 675 a “Aula de Fortificação e Arquitetura Militar" de Lisboa, 

Restauração, compreendia lições ao

uma bolsa, fato que amplia ainda mais o seu alcance e 

reforça a relevância do nosso estudo.

não se restringia a estes "partidistas", admitindo outros estudantes que 

de livre e espontânea vontade desejassem aprender a matéria, sem 

benefício de

ou pelo

ENGENHEIRO-DIRETOR de uma Província ou ENGENHEIRO-CHEFE

estrutura do exército com especial talento para a

Cf. SMITH, Robert. Engenheiros militares portugueses no Brasil / José Antonio Caídas (1948). In: A 
Arquitetura Jesuítica no Brasil (tradução de Eunice R. Ribeiro da Costa), 1962, p. 37-50 ; Cf. MOREIRA, 
I afael e ARAÚJO, Renata Malcher de. A engenharia militar do século XVIII e a ocupação da Amazónia, 
n. Amazónia Fe/sínea. António José Landi. Itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na 

Amazónia do século XVIII, 1999, p. 174.

Ao contrário do que se poderia pensar, as 

Militar" foram algo muito diferente do

de determinada Praça (acompanhados de um professor ASSISTENTE), 

destinando-se prioritariamente a um número reduzido de "partidistas" 

(esse número oscilou entre 3, 4, 6, 10 e 12) - jovens membros da



fixou o número da corporação de2) o Decreto de 27/5/1693

membros da estrutura do exército, admitindo outros estudantes sem

jornadas para estudar

enge"heir° '

e recomendou

número de partidistas-,

9) entre c. 1795
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Armazéns da Ribeira das Naus, contíguos

3) a Carta Régia datada de 15/1/1699 e destinada ao 35e Vice-rei da 

índia menciona que o curso não se restringia apenas aos jovens

e 1799 o número de partidistas da referida Aula 

encontrava-se elevado para 6.

a "Aula de Fortificação" de Lisboa

4 "partidistas" e

engenheiros e determinou que

tivesse 10 "partidistas"permanentes; os cursos davam-se ainda nos 

ao Paço da Ribeira;

na prática "tudo que se refere à profissão de

em Angola e Goa,

a elevação do

professor principal e um professor assistente;

Azevedo Fortes menciona que, durante as férias de cada ano, os 

alunos acompanhavam o ENGENHEIRO DIRETOR nas suas

6) em 1725 a “Aula Militar da Baía" apresentava um curso de 6 anos;

7) a Ordem Régia de 1738 que restabeleceu a “Aula do Terço de 

Artilharia" do Rio de Janeiro, encabeçada por José Fernandes Pinto 

Alpoim, determinava que o curso deveria ter duração de 5 anos;

8) em 1767, D. Antonio Rolim de Moura Tavares encontrou a “Aula 

Militar da Baía" abandonada

bolsa, sendo a idade mínima para ingresso de 18 anos;

4) a Ordem Régia de 1699, que estabeleceu Aulas 

determinava um número de 3 "partidistas"-,

5) em 1701 a "Aula Régia" de Lisboa contava com 

dispunha de um



ENGENHEIROS e os

não recebiam

engenheiro.
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Conquistas, progressivamente 

deixando de sê-lo e destinando-se à formação não apenas de uma elite 

mas também de técnicos,

Essa formação envolvia uma parte teórica e outra prática, e ao longo 

dos anos de estudo esses "partidistas" eram obrigados a acompanhar o 

lente principal ou seu assistente nas suas jornadas de trabalho, 

sobretudo

em geral jovens membros da estrutura do

o exercício da profissão de

ou seu

exército com especial talento para

desses profissionais se

remuneração especial para tanto; tal prática era parte das obrigações 

dos profissionais pertencentes às hierarquias superiores.

Em Portugal, essas "lições" foram inicialmente destinadas à formação 

de jovens fidalgos que deveriam encabeçar postos administrativos- 

chave nas Províncias do Reino e

Ao que tudo indica, uma vez convocados para lecionar aos 

SUBALTERNOS e EXTRAORDINÁRIOS,

ENGENHEIROS-MORES, DIRETORES ou CHEFES -

no período das férias anuais, auxiliando-os em campo e 

consequentemente aprimorando-se na prática da profissão. Dado que 

a Coroa jamais conseguiu suprir a demanda de engenheiros nas 

Conquistas, a sua mobilidade foi enorme, sendo obrigados a c.rcular 

de uma Praça. Comarca ou Capitania a outra, supervisionando as 

obras. Pudemos verificar que a ação

circunscrevia basicamente no âmbito de uma Capitania (e respectivas 

Comarcas); raras vezes, um engenheiro atuante nas Capitanias do Su 

atuava no Nordeste e Norte da Conquista (vide ANEXO I). Em geral,



—

novas obras.

longo período (que

leitura crítica, síntese

assunto.

lidos; destes apresentamos os belos frontispícios nas imagens anexas:
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I1

havia uma especialização regional. As atividades encabeçadas pelo(s) 

engenheiro(s) principal(ais) de cada Capitania e Praça eram portanto 

acompanhadas de perto pelos jovens em processo de formação e estes, 

ainda como alunos, também auxiliavam seus mestres no desenho das

Religiosa e Militar em voga em

• "De re aedificatoria" de ALBERTI, sobretudo nas edições italianas de Cósimo 
Bartoli de 1550 e 1565 (BNRJ - DIORA W3,2,11); bem como na edição

• EUCLIDES , na edição castelhana "Los seis Hbros primeros de la geometria de 
Eudides ...", Sevilha, 1576 (BNR) - DIORA W3,5,7), bem como na célebre 
edição francesa "Les Élémens d'Euclide du R. P. Dechalles, de la Compagme de 
Jesus; et de M. Ozamam, de 1'Académie Royale des Sciences ..." (2 edição), 
Paris, 1653 (BNL - SA 2598 P e BNR] - DIOGE V 39,2,4);

A formação envolvia "lições" de teoria por um

• Tratado de VITRÚVIO, nas suas inúmeras traduções e edições, em especial na 
tradução comentada de DANIELE BARBARO, "7 dieci Hbri dell'Architettura ... , 
edição 1556 (BNL - BA 30 A) e edição de 1567 (BNRJ - DIORA);

As principais obras das supostas BIBLIOTECAS dessas Aulas foram os ig 

tratados abaixo elencados. No entanto, outros também foram muito Fig.120

estrangeiros não era passiva. Dos vários textos 

compilavam-se e discutiam-se as questões mais relevantes, enfatizando 

o debate entre os vários autores e a própria opinião do "lente"sobre o

oscilou entre 3, 5 e 6 anos), compreendendo a

do conteúdo, cópia dos desenhos e exercícios contidos nos mais 

importantes TRATADOS sobre Geometria Prática, Arquitetura Civil, 

cada período. A leitura dos tratados 

consultados



VICENZO SCAMOZZI, "Delia idea deH'Architectura Universale", Veneza, 1615;
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VIGNOLA, "Le cinque ordini dãrchitettura ...", Veneza, 1648 (BNRJ - DIICO); 
"Le Due Regole delia prospettiva pratica ..." Roma, 1583 (BNL - Res. 708 A); a 
edição castelhana "Regia de las cinco ordenes de Architectura de lacome de 
Vignola ...", Madrid, 1593 (BNM- Goya 72[02] VIC) e a edição portuguesa 
"Regras das sinco ordens de Architectura segundo os princípios de Vignhola ...", 
Coimbra, 1 787 (BNL - BA 377P);

castelhana "Los diez Hbros de architectura de Leon Baptista Alberto ...", 1582 
(BNRJ - DIORA);

• PIETRO CATANEO, 7 quattro primi Hbri d'Architettura", Veneza, 1554 e a 
versão mais completa "L 'Architettura di Petro Cataneo Senese... ", Veneza, 1567 
(BNRJ - DIORA 57H, 4,5);

195 Como se sabe, Vauban nada publicou em vida, sendo divulgado pelos discípulos, OZAMAM, ABADE 
DU FAY, "Véritabie manière de bien fortifier de Mr. De Vauban*. Amsterdão, 1702 (com autorização do 

Marechal), etc.

• BÉLIDOR, "La Science des ingénieurs dans la Conduite des Travaux de 

Fortification et d'Architecture Civile...", Paris, 1729 (BNL - SA 4620 A e BNRJ - 
V. 88,5,14) e "Nouveau Cours de Mathématique à Fusage de FArtillerie et du 
Cénie...", Paris, 1725 (BNRJ - V310,5,1), sobretudo na versão portuguesa "Novo 
Curso de Mathematica para uso dos officiaes Engenheiros, e Artilheiros por 
Monsieur Bell idor [...] traduzido no idioma Portuguez [...] Manuel de Sousa, 
Capitão de Infanteria, com exercido de Engenheiro...", Lisboa, 1764 (BNL - SA 
2371-74P);

VAUBANIQS, "Véritabie manière de fortifier de Mr. De Vauban... ", Tomo I, 
Amsterdam, 1718 (BNL - SA 3391-92P); "De Fattaque et de la défense des 
ptaces ...", Tomo I e II, 1737 e 1742 (BNL - SA 1978-79V e Museu de Marinha- 
RJ); "Traité de 1'attaque et de la Défense des ptaces...", Tomo I e II, 1742-1743 
(BNL - SA 3946-47P); bem como as versões portuguesas "Tratado do Ataque das 
Praças ..." e "Tratado da defensa das Praças", ambas traduções de Manuel de 
Souza, Capitão de Infantaria, com exercício de Engenheiro (BNL - PBA 27 e 28);

• PFEFFINGER, "Nouvelle fortification française, espagnole, italienne et 
hollandoise ou recueH de differentes manières de fortifier en Europe, 
Amsterdam, 1698 (BNL - SA 33OOP); na versão portuguesa feita por Manuel da

• Os sete livros de SEBASTIANO SERLIO, sobretudo a síntese "Tutte /'opere 
d'architettura, et prospetiva Veneza, 1619? (BNRJ - DIORA) e a edição 
castelhana dos Livros III e IV, de 1552;



exercícios discentes

Militares de Portugal e do Brasil, a saber:

• LAVANHA, João Batista. [Tratado de Arquitetura Naval], (c. 1580).
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• OZAMAN, Jacques. "Methode de lever les plans et les cartes de terre et de mor 
avec toute sortes d'instrumens, & sans instrumens ...". Paris, E. Michallet, 1693 
(BNP - V 29234 ou BNL - SA 3376P).

• SEBASTIEN LECLERC, "Traité de Géometrie theorique et pratique à Pusage des 
artistes", Paris, 1774; na versão portuguesa de Faustino Salustiano da Costa e Sá 
"Prática da Geometria sobre o papel e sobre o terreno, de Sebastião Lec/erc ...", 

1774 (BNL-PBA113);

• COUTO, Matheus. Tractado de Architectura Que leo o Mestre e Archf. Matheus 
do Couto o velho. No anno de 1631. Livro I a IV. (BNL - Cod. 946).

3.2.2. Apostilas e

Maia "Fortificação moderna, ou recopilação de diferentes métodos de fortificar , 

1713 (BNL-SA 3943-44P);

• ANTOINE DE VILLE, "De la charge des gouverneurs des places ...", Paris, 1 639 
(tradução manuscrita para o português em 1639; edição portuguesa impressa em 
1708, por Manuel da Maia, intitulada "O Governador de Praças" - BNL-SA 

10292P);

• RODRIGUES, António. [Tratado de Arquitetura Militar] , 1576 [BNL - 3675. In: 
MOREIRA, Rafael. Um tratado português de Arquitectura do século XVI. 
Dissertação de Mestrado, UNL, 1982] e Proposições matemáticas ..., 1579 
(BPMP - Ms. 95).

BUCHOTTE, "Les Règles du dessin et du lavis pour les plans particuliers des 
ouvrages et des bâtimens ...", Paris, 1722 (BNP - V 22020/24005 - microficha 

M-10104; edição de 1754 - BNL - BA 416P);

PIMENTEL, Luís Serrão. Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificaçoens das 
Praças Regulares & Irregulares, Fortes de Campanha, e outras obras pertencentes 
a Architectura Militar. Distribuído em duas partes, operativa e qualificativa (...). 
Por Luís Serrão Pimentel Engenheiro-mor, e Cosmographo-mor do Reyno, e 
Senhorios de Portugal, Tenente Geral da Artilheria em qualquer das Províncias

Os principais tratados d1 apostilas'} redigidos pelos lentes das Aulas
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na
, e

• FORTES, Manoel de Azevedo. Tratado do Modo o mais facil e exacto de fazer as 
Cartas Geographicas, assim da terra como do mar, e tirar as plantas das Praças, 
Cidades, e edifícios com instrumentos, e sem instrumentos, para servir de 
mstrucçam à fabrica das Cartas Geográficas da História Ecc/esiastica, e Secular 
de Portugal. Tirado dos melhores Authores, e composto por Manoel de Azevedo 
Fortes, Académico da Academia Real da Historia, Cavalleiro professo na Ordem 
de Christo, Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade, que Deos 
guarde, e Engenheiro môr do Reyno. Lisboa, 1722 (BNL - HG 23430P).

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portuguez: dividido em dous 
Tratados. Tomo Primeyro, que comprehende a Geometria Pratica sobre o papel, 
e sobre o terreno: o uso dos instrumentos mais necessários aos Engenheiros: o 
modo de desenhar, e dar aguadas nas Plantas Militares; e no apendice a 
Trigonometria rectilinea. Obra moderna, e de grande utilidade para os 
Engenheiros, e mais officiais militares. Composta por Manoel de Azevedo Fortes, 
Académico da Academia Real da Historia Portugueza, Cavalleiro Professo 
Ordem de Christo, Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade 
Engenheiro mór destes Reynos, &c. Lisboa, 1729 (IPHAN-RJ e BNL - SA 3903P).

• GONZAGA, Pe. Luiz. Exame militar [ Tratado de Architura (sic) ...] mandado 
ditar por ordem do Augusto Senhor Dom Pedro 2Õ em o Collegio de Sto Antan 
... Pello P. Luiz Gonzaga. (BA - 46-VI11-23, no. 6-8)

• VELLOZO, Diogo da Sylveira. Geometria Pratica. Tomo I. Dividido em tres 
tratados. No primeyro se ensina a construcçam de todos os problemas 
necessários para o uso da fortificaçam. No segundo se trata da invençam dos 
Senos, Tangentes, e Secantes, com o seu uzo na soluçam dos triângulos. No 
terceyro se contem a fabrica dos logarithmos, assim dos numeros absolutos, 
como dos mesmos Senos, Tangentes, e Secantes com a mesma, soluçam dos 
triângulos, e de muytos outros problemas coriozos dictados na Academia Real da 
fortificaçam. Por Francisco Pimentel. Engenheiro mor do Reyno. Anno 1699. (BA 

-49-11-85)

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portuguez: dividido em dous 
Tratados. Tomo Segundo, que comprehende a Fortificaçaõ regular, e irregular: o 
ataque, e defensa dasPraças; e no Appendice o uso das Armas de Guerra. Obra 
moderna, e de grande utilidade para os Engenheiros, e mais Officiais Militares: 
tirada dos mais celebres Authores, e dos Diários das ultimas guerras da Europa. 
Composta por Manoel de Azevedo Fortes, Académico da Academia Real da 
Historia Portugueza, Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, Brigadeiro de 
Infanteria dos Exércitos de Sua Magestade, e Engenheiro mór destes Reynos, &c. 
Lisboa, 1 729 (IPHAN-RJ e BNL - SA 3903P).

do Remo. Lisboa, Impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1680. [Redigido 
em 1 666] (BNRJ - DIORA 94,3,8)



s

ALPOIM.
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• ALPOIM. Exame de Artilheiros que comprehende Arithmetica, Geometria, e 
Artilharia, com quatro appendices: O primeiro de algumas preguntas uteis; o 
segundo do methodo de contar as bailas, e bombas nas pilhas; o terceiro das 
batarias; e o quarto dos fógos artificiaes. Obra de grande utilidade, parase 
ensinarem os novos Soldados, Artilheiros, por preguntas, e respostas. Dedicado 
ao lllustrissimo, e Excellentissimo Senhor Gomes Freire de Andrade, do Conselho 
de Sua Magestade, Sargento mór de batalhas de seus Exércitos, Governador, e 
Capitaõ General do Rio de Janeiro, e Minas Geraes. Por Jozé Fernandes Pinto 
Alpoym, Calleiro professo na Ordem de Christo, e Sargento mór Engenheiro, e 
do novo Batalhão da Artilharia: Lente da mesma, por Sua Magestade que Deos 
guarde, na Academia do Rio de Janeiro. Lisboa, 1744 (IEB-USP).

• VELLOZO, Diogo da Sylveira. Architectura militar ou fortificação moderna. 
Dividida em duas partes, a Ignografica a Segunda ortográfica. Escrita por Diogo 
da Sylveira Vellozo. Tenente General da Artelheria na praça de Pernambuco. 
Anno 1743. Tomo I. (BA - 49-111-3)

Exame de Bombeiros que comprehende dez tratados: o primeiro da 
Geometria, o segundo de huma nova Trigonometria, o terceiro da Longimetria, o 
quarto da Altimetria, o quinto dos Morteiros, o sexto dos Pedreiros, o sétimo dos 
Obux, o oitavo dos Petardos, o nono dasBatterias dos Morteiros, com dous 
Appendix: o primeiro o methodo mais facil, que se pòde inventar, para saber o 
numero de balas, e bombas, se lhe pòdem achar os lados das pilhas, que se 
quizerem formar, ou sejaõ triangulares, ou quadrangulares, o décimo da 
Pyrobalia, ou fògos artificiaes da guerra, com dous Appendix: o primeiro dos 
fògos extraordinários, o segundo dos Fogotèos, e Candieiros de muralha. Obra 
nova, e ainda nam escrita de author portuguez, utilíssima para se ensinarem os 
novos Soldados Bombeiros, por preguntas, e respostas. Dedicado ao 
lllustrissimo, e Excellentissimo Senhor Gomes Freire de Andrada, do Conselho de 
Sua Magestade, Sargento Mór de batalhas de seus Exércitos, Governador, e 
Capitaõ General do Rio de Janeiro, e Minas Geraes. Por Jozé Fernandes Pinto 
Alpoym, Calleiro professo na Ordem de Christo, Tenente de Mestre de Campo

• VELLOZO, Diogo da Sylveira. Opvsculos Ceometricos. Recopilados no Prezente 
volume por Diogo da Sylveyra Vellozo Tenente General de infanteria com o 
exercício de Engenheyro na praça de Pernambuco. Anno de 1732. (BA - 49-II- 
84) [Opusculos Geométricos divididos em quatro tratados. O primeyro da 
divizam das superfícies. O segundo da fabrica e uzos do Patometra (sic). O 
terceyro de problemas vários de geometria, trigonometria e fortificaçam muy 
curiozos. O quarto da forma em que se devem extender os tres pez de hombro a 
hombro e sette de peyto a espalda na formatura dos esquadrões com vários 
problemas da sua formatura e outros de Arithmetica e no fim explicaçam das 
medidas dos canos de agua que se uzam em Portugal].



no

de Mello e Castro, reclamava o fato de não ter jamais recebido

nos dão

esboçado, a saber:
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• Aula Militar. 6 Desenhos à pena, 1779. (AHU - Baía cartografia mss. Enc. 1513. 
2" Album 1029/1034)

em carta datada de 20/5/1779, endereçada a Martinho

atividade docente. Hoje, estes primorosos desenhos a bico-de-pena, 

a medida dos conteúdos ministrados, bem como demonstram

No que diz respeito ao

o aproveitamento e perícia dos alunos no processo de aprendizagem.

Por outro lado, a documentação oficial consultada completa o quadro

General, com exercício de Engenheiro, e de Sargento Mayor, no Batalhão da 
Artilheria, de que he Mestre de Campo André Ribeiro Coutinho, Lente da 
mesma, por Sua Magestade, que Deos guarde, na Academia do Rio de Janeiro. 
Madri, 1748 (BNRJ-DIOGE III 111,1,45/DIORA ou IEB-USP).

X

E curiosa a situação na qual foram reunidos e sistematizados. José

Antonio Caídas,

• Aula Militar. 40 Desenhos à pena, 1778. (AHU - Baía cartografia mss. Enc.
1512. 1’ Album 990/1028)

remuneração específica ao longo dos 12 anos que exercera a regência 

da Aula da Baía. Para fundamentar seu pedido de soldo complementar 

para tanto, referiu-se não somente aos longos serviços prestados até 

então, como anexou à carta um conjunto de 46 exercícios realizados 

por seus alunos, com o intuito de enfatizar o rigor e alcance da sua

material discente, dispomos de uma preciosa 

série de exércícios legados pelos alunos de José Antonio Caídas, lente 

da Au/a Militar da Baía, datados de 1778 e 1779, hoje sediados 

Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, a saber:



Os tratados/apostilas, exercícios dos alunos e documentação oficial

supracitados, serão analisados sob quatro óticas:

ensino, biblioteca, exames, etc;

militar português
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Janeiro, 1792 (ANEXO II).

• "Carta de Lei de 1810", que criou a Academia Real Militar do Rio de Janeiro.

1) procurando definir o perfil dessas "Academias Militares"-, tempo de 

curso, número de lentes e partidistas, programa, metodologia de

em Portugal e Conquistas.

no que diz respeito à 

ência do Desenho ; buscando obter informações referentes à 

a metodologia de trabalho, focalizando a mutação das técnicas 

e instrumentos empregados em campo e no ate/ier,

cando informações sobre os princípios estéticos norteadores da 

Arquitetura (Militar, Civil e Religiosa) e do Urbanismo, bem como

2) procurando traçar a cultura e o perfil profissional do engenheiro

em cada período e o alcance da sua ação na 

prática; seus "hábitos de métier" sobretudo

• Ordem Régia de 1699, instituindo aulas militares

• Ordem Régia de 1732, instituindo aulas militares em Portugal e Conquistas.

• Ordem Régia datada de 1738, que criou a "Aula do Terço de Artilharia" na 

Cidade do Rio de Janeiro.

"Plano que Sua Magestade manda seguir, e observar no estabelecimento, 

estudos, e exercícios das Aulas dos Regimentos de Artilharia", assinado por D. 

Luiz da Cunha, e datado de 15/07/1763.

"Estatutos da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho", Rio de



entrever aspectos

condicionou

longos anos de

aos seus alunos, alegando "... ter com sumo desvelo criado discípulos,

configurar terrenos

3.2.3. Conteúdo programático geral

1729:
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1) Aritmética por inteiros e quebrados;

2) Geometria Prática;

tipo de "leitura" que os engenheiros militares 

portugueses fizeram dos tratados estrangeiros sobre essas matérias;

4) buscando

que bem podem servir de Engenheiros, dictandodhes 15 tratados com 

as doutrinas mais modernas e especiais, ensinando-os a desenhar e 

"(SMITH, R., (1948) 1962: 81, nota 179).

analisando o

Brasil. Manuel Cardoso Saldanha - lente do grande engenheiro militar 

brasileiro José Antonio Caídas - menciona ter lecionado 15 tratados

Sobre a importância dos engenheiros e os conhecimentos necessários 

à sua profissão, o engenheiro francês P. Guignard, autor do tratado 

"École de Mars" (Paris, 1725), citado inúmeras vezes por Azevedo 

Fortes (FORTES, 1729: II, 426-427), apresenta uma lista dos 

conhecimentos básicos necessários ao engenheiro militar, a saber:

Um conjunto significativo de tratados orientava os

formação teórica dos partidistas, inclusive nas Aulas ministradas no

da conjuntura política que 

a criação de cada escola para suprir a eterna carência 

de técnicos nacionais e dar conta do vasto império português.



sólidose4)

(ESTEREOMETRIA};

e

cenográfi^

plantas de grandes a pequenas no

desenho acompanhá-las da configuração do terreno;

fossos e lugares alagadiços;
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5) a perspectiva;

6) a arquitetura, não só a militar mas também a civil;

transferidor;

9) saber tirar toda sorte de plantas - icnográficas, ortográficas

7) o uso dos instrumentos geométricos;

8) a doutrina dos triângulos retilíneos (TRIGONOMETRIA}

por meio de um petipéedas tabuadas dos senos ou dos logaritmos ou

e o cálculo

construção das Praças regulares e irregulares);

14) saber compor a planta de uma Praça (e edifícios anexos, tais como 

hospitais, vedorias, corpos de guarda, armazéns, etc), de um Palácio e 

de um edifício particular, bem como dar-lhe a respectiva elevação e 

perspectiva, com relação do necessário e dos seus ornatos;

15) conhecer a qualidade dos materiais construtivos;

10)reduzir as

13) Fortificação (essencial conhecer os

e vice-versa e

3) os Elementos de Euclides, ao menos os 6 primeiros livros; 

planos (PLANIMETRIA} e dos

... e todas estas Sciencias diversas lhe saõ taõ absolutamente 
necessárias, que se naõ póde chamar Engenheiro aquelle, que

bons métodos a seguir na

11) Gnomônica e Geografia para tirar a carta de um país;

12) Mecânica e Hidráulica para a condução das águas, chanfrar dos

a medida dos



Para Azevedo Fortes, no "Engenheiro Portuguez" (Tomo II, Livro VIII,

eram:

1) Aritmética;

2) os E/ementosde Euclides;

3) Geometria Prática ;

4) Trigonometria;

plantas

elevações e fachadas

Gnomônica - Arte de fazer relógios solares.
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e o modo de as desenhar;

5) a Fortificação, ataque e defesa das Praças;

6) o uso dos instrumentos da Matemática pertencentes à sua profissão; 

e cartas topográficas com seus perfis,7) o método de tirar as

ao longo do

ignorar a menor delias: e por essa razaõ senaõ recebe hoje para 
Engenheiro pessoa alguma, que naõ haja sido EXAMINADO, E 
PERGUNTADO sobre todas as differentes partes, e que naõ tenha 
provado com demonstrações evidentes achar-se perfeitamente bem 
instruído". (FORTES, 1729:11, 427)

conhecimentos tenham se aperfeiçoado

tempo, dotando-se de novos instrumentos e técnicas, podemos dizer

8) Artilharia, com a qual a Arte da Fortificação tem grande afinidade e 

cujo conhecimento é muito mais necessário, por exemplo, que o da

que as disciplinas básicas propostas por Vitrúvio permaneceram 

válidas: Desenho, Geometria, Aritmética, Óptica (Perspectiva), as Leis 

dos Céus, bem como tudo o que dissesse respeito à Prática (“Fábricaí')

Embora esses

Cap. XI: 427), das matérias acima mencionadas, as indispensáveis



da profissão,

materiais construtivos.

contínuo intento da parte dos

surgisse sobre essas matérias.

310

ao Cosmógrafo-

3.2.4. As diversas "Aulas de Arquitetura Militar" do Reino e 
Conquistas, lentes, partidistas, programa, biblioteca, 
metodologia

3.2.4.1. A "Escola Particular de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira"

régias", herança do cargo de 

' e após a morte de Afonso Alvares, também "Mestre 

das obras das fortificações", acumulando assim os dois cargos durante 

quinze anos (até 1590). Em função da alta posição que ocupava e tal

Na longa duração, observamos um 

portugueses de manterem-se atualizados face ao que de mais moderno

principalmente questões referentes à natureza dos

Em 1562 a regente D. Catarina organiza a "Escola Particular de Moços 

Fidalgos"ou "Lição dos Moços Fidalgos", cujo grupo de alunos incluía 

a FINA FLOR DA NAÇÃO, dentre eles o próprio jovem futuro Rei D. 

SEBASTIAO. Funcionava no Paço da Ribeira e começou com a 

habitual lição de latim, a que se juntou em 1568 o estudo elementar 

das Matemáticas e da Esfera (Cosmografia), confiados 

mor do Reino e Matemático, PEDRO NUNES, que por residir em 

Coimbra, fez-se substituir provavelmente por JOÃO BAPTISTA 

LAVANHA, também cosmógrafo. Em 1564, ANTÓNIO RODRIGUES 

tornara-se "Mestre de todas as obras 

Miguel de Arruda



No contexto supracitado inserem-se os dois tratados manuscritos,

Rodrigues (MOREIRA, R., 1982), datáveis de 1576 e 1579. O primeiro

sobre Militar,Arquitetura Geometria,versa

Perspectiva, e basicamente tem por referência os tratados de Vitrúvio

(na tradução de Daniele Barbaro), de Pietro Cataneo, bem como 7/

Bo/ognese". Já o segundo, constitui-se numa nova versão do anterior,

base do Livro I de Serlio.

A relevância dos tratados manuscritos de António Rodrigues deve-se

ao fato de serem as "apostilas" das

práticas amplamente

discípulos.

referências

B
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especificamente questões de

e "// Secondo Libro di Perspectiva di Sebastian Sedio

disseminadas entre seus

suas aulas ministradas no Paço da

Geometria, com

Estes tratados constituem-se em importante fonte sobre as

teóricas que fundamentaram essa primeira iniciativa oficial de ensino 

torno do

como o Cosmógrafo-mor, fora incumbido de lecionar Arquitetura aos 

JOVENS FIDALGOS.

Primo Libro"

1,6 Nele, o autor faz alusão a outro livro, companheiro deste, que trataria “das partes que há de ter a 
região, e o sítio, e a água, e o compartir do sítio, e as partes da matéria que convém ao bom fabricar" que 
Rafael Moreira (MOREIRA, R., 1982) indubitavelmente afirma tratar-se do manuscrito da Biblioteca 
Nacional de Lisboa, datável de 1576, apresentando mesmo tipo de papel. A versão descoberta na 
Biblioteca Pública Municipal do Porto era portanto a redação definitiva ou versão de luxo do manuscrito 

de Lisboa.

a António

da Arquitetura Militar, criada no período sebástico em

processo de instrução do próprio Rei e jovens fidalgos, destinados a 

Reino e Conquistas - como altos

descobertos e, após minuciosa pesquisa, atribuídos

ocupar futuros cargos no

Ribeira a partir de 1573, estando essas teorias e

datável de 1 579196, contemplando

Trigonometria e



decapitães-generais

Geometria,

"Fortificação", matérias que cabia

lente baseia-se em Vitrúvio:
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ho fazia, (...) ho hedysar da lua, (...) que couza era

lua noua, (...) latitude e longitude (...) pera que por he/a souberem 

dezer quamto huapouoação estaua hapartada da houtra ..." - foi. 3v).

Astronomia e Física) e do TRÍVIO (Lógica, Sofística e

No que diz respeito aos conhecimentos referentes à "Arquitetura" ou

"Comvem que haquele que houver de fazer profição destas artes que 
tenha EMGENHO, por que SYEMSYA sem emgenho não haproveita 
nada nem emgenho sem syemsya menos; portamto emtemdase ho 
que dis VETRUVIO, que alem de hu ornem ser syemtico tenha 
descurso, porque esta arte criouse da FABRICA e do DESCURSO 
[CF. VITRÚVIO, I, 1. In: BARBARO, 1556; 8-9]. FABRICA sam 
haquelas couzas que são nesessarias pera se fazer ho edefisyo, hasy 
como he pedra, e ca II, e area, he tejollo, e madeira, e pregadura, e 
telha, e os estrometos com que se estas couzas hapuram para se por 
hem hobra. DESCURSO é hemtemder as propiedades de todas estas 

couzas, e emtemder ho tempo que lhe necessário para se por em 
hobra, e emtemder ho taurar e asemtar delas pera emtemder se 
estam em sua débita rezão lavradas e hasemtadas; pera ho qual dis 
VETRUVIO que pera hu ome emtemder ysto que a mester largo 
tempo para ser aversado nelas, e portamto dis "descurso" ho qual 
descurso não he outra couza senão tempo... "(Foi.5)

como questões fundamentais de COSMOGRAFIA ("... hos movimemto 

dos séos, (...) estrelas herraticas (...), ho yc/ysar do sol por que ocazicão 

lua chea (...) e (...)

a António Rodrigues lecionar, o

funcionários, governadores de províncias,

capitanias, provedores de obras, dirigentes e burocratas - por cujas 

màos passava o grosso das obras públicas e de fortificação.

A formação de nível superior ministrada aos jovens nobres envolvia as 

7 ARTES LIBERAIS - do QUADRÍVIO (Aritmética,

Retórica) -, bem



prática ("fabricai'} da profissão

. Para a construção de qualquer

"povoassão"ou "edefisyo"dever-se-ia levar em consideração nove

aspectos:

boa região;

boas águas;

terras aptas para a produção de alimentos;

boas pastagens;

matas para lenha;

jamais edificar entre serras e vales;

sítio elevado por questões de defesa;

acesso fácil.

2) "Capitolo em que se trata que couza è Regyam e de sua bomdade"
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PROGRAMA da disciplina 

ministrada qe\o "Mestre de todas as obras régias"e "Mestre das obras 

das fortificações" encontra-se elencado de forma objetiva e didática

Os três capítulos seguintes estão relacionados à escolha do sítio.

bons ares;

Ao arquiteto ou fortificador cabia dominar a teoria ("descursd'} e a

1) "Capi to lo da em/eissam do sytio 98

e o

nos seguintes capítulos do tratado de 1576197, abaixo transcritos:

1,7 A "apostila" era didática ao ponto de a cada final de capítulo, introduzir resumidamente o conteúdo 

do seguinte, orientando a leitura.
198 O autor copia quase literalmente o Capítulo III do tratado de Pietro Cataneo, “I quattro primi Hbri di 
architettura"554), no entanto não se trata, nem de longe, de uma cópia mecânica. Ao contrário, trata-se 
se uma síntese bastante objetiva dos pontos principais apresentados por Cataneo; síntese que pressupõe 

seleção, racicínio e redação própria.
CS



países frios, largas:

3) "Capitolo que trata do ar e de sua propriedadé'

e

segundo

Cataneo, argumenta sobre a implantação dos edifícios e povoações:
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terra - que era parte do ensino corrente da Cosmografia, e

"... Portanto poderíamos dizer que ho ar é quem te e vmydo, e 
cõforme ha sua cal idade nos a vemos de arrimar em nossos ydifisios. 
'Rumo' não he outra couza que Unha de rei ta por domde ho vem to 
vem. Portamto he nesesario que quamdo se fizer qualquer ydefisyo, 
hasym pubrico como priuado, que comsyderem muito bem que 
vemto é haquete que mais posea ho sytio domde se quizer fazer ho 
tal hedefisio, e tamto que tiuerem emtemdido que vemto he hasy 
sotiarão ho tal edefisio no sitio. (...) He o melhor remedio que lhe 
pode dar he voltarem as costas do tal edefisyo hou povohasão pera 
haquela parte domde estes roíz ares vem. (...) E alem disto he 
necesario comsyderarse de que parte vem este vemto pera 
emtemderem se he frio hou quete, pera se saberem dar as luzes e 
compartir hos hapozemtos e suas hoíesynas, como se dira quamdo 
cõpartirmos ho edefisyo". (foi. 8v e 9)

nos países quentes as

Nunes (Lisboa, 1537), apresenta as

quais se encontra dividida a Terra e, segundo Cataneo, adverte que 

ruas deveriam ser estreitas, ao passo que nos

"... E asym pertemderaõ compartir sua habitação. Domde 
detremynarão que semdo a REGIAM QUEMTE que as RUAS das 
suas povoasois fosem ESTREITAS por que ho Sol não fizese noyo aos 
habitadores dela, e semdo a REGIAM FRIA que as RUAS da 
povoasão fosem LARGAS para serem lavadas do Sol... " (foi. 8v)

Neste item, discorre sobre a teoria dos 4 elementos - fogo, ar, água

Baseado em Ptolomeu, através do "Tratado da Sphera de Pedro 

"zonas", "climas" e "regiões" nos



4) "Capitolo hem que se declara ha propriedade d'agoa"

Neste Capítulo, Rodrigues resume aquilo que Pietro Cataneo diz sobre

a água, a saber:

LATIM;
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Neste Capítulo introduz um novo e fundamental assunto. Na linha de 

Vitrúvio (Livro I, 1, pelas mãos de Daniele Barbaro, 1556), enumera os 

conhecimentos necessários ao arquiteto, a saber:

5) Capitolo das Partes que ha de ter ho arquiteto'99 (ou fortificador)" 

(íol. 9v-13)

"...Ha quat bomdade he não ter fedor nem sabor, e á de ser 
tresparemte: e estas saõ as partes que á de ter a boa hagoa " (foi. 9v).

ARITMÉTICA: ".

declare em que despeza emcorera ho edefisio

GEOMETRIA: "... He nesesario ser esperto na Giometria"', 

DESENHO: "saber DEBUXAR porque por he/e amostre ho seu 

cõseito e que amostre como he tam necesario hao fabricar:

'» Ao longo de lodo o Miado, . palavra H»«lfc«*>r' eneonl.a-ie «cada e suteítóda por 

'ccccíccccí x*--*» -
geral, e não simplesmente ao fortificador.

No âmbito da mesma questão do sítio adequado à implantação do 

edifício e povoação, versa sobre a qualidade da água.

a de saber ha arte de comtar pera que por hela



provavelmente em função da estada de quatro anos na Itália, António

Rodrigues ao mencionar os procedimentos vitruvianos referentes à

perspectiva (vista do exterior

interior)

As outras disciplinas necessárias à formação do arquiteto eram:
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perspectiva e corte para não gastar em "modelo'7 de madeira, cera ou 

barro. Quanto ao

"ciência do desenho", apresenta quatro "hespesyas"de representação - 

planta, elevação, perfil [corte longitudinal à linha frontal do edifício] e

Em profunda sintonia com o debate de meados do século XVI,

e secção prospéctica mostrando o

- advertindo que o arquiteto devia saber desenhar em

nesessario hao arquiteto SABER DEBUXAR porque por he/e 
AMOSTRE ho seu CÕSEITO e que amostre como he tam nesessario 
hao fabricar como cada hua das outras couzas que o emtemdimento 
declarou, e que declare as QUATRO HESPESYAS em que está 
devedido cada hua per sy, como he 'PRAMTA', e 'MONTEA' z e, 
'PERFICE', e mostrará por RECRA DE PRESPETIVA ho escursar das 
couzas./[Falta a definição de 'PLANTA' - 4 ou 5 Unhas deixadas em 
branco]/Pola MOMTEA amostrará ho alevantado hou has alturas dos 
edefisios [da fortaleza] cõforme a proposão do syti o./Po lo PREF/CE 
amostrará as grossuras dos muros de que ha de ser sercumdada [a 
fortaleza] os edeficios, o qualperfice não o poderá fazer se não tev/r 
(sic) feito permeiro a plamta e a mõntea, porque por a plamta 
amostra as grossuras he por a momtea amostra as alturas. Com vem 
ao que houver de fazer profição de [forteficador] arquiteto 
hemtemder a PRESPETIVA pera que por hei a AMOSTRE HO 
ESTERIOR HE HO YMTERIOR DE EDEFISIO ESCURSADO, para que 
escuze de se fazer despeza em MODELO de pao, hou de sera, hou 
de terra.

método de perspectivar segue "// Secondo Libro dt 

Perspectiva" de Serlio, copiando inclusive algumas ilustrações do 

mesmo para orientar seus discípulos.



COSMOGRAFIA: "Comvem

qualidade da água;

etemdera as proporsois que am de ter seus

edefisios

Arte da ARTILHARIA,

Reconhecer a melhor qualidade de PEDRA PARA SE FAZER A CAL

tijolo,
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ynemygos ...

Conhecer a qualidade da PÓLVORA;

//

• • •

artelharia sabera a pramtar domde faça mayor hefeito cõtra seus

"... he hemtemdemdo bem a força da

ares bons ou pestilentes e a

fazer o

estas porposoys

ao [forteficador] arquiteto hemtemder 

a esfera, para que por bela saiba hordenar seus estromemtos po/a 

graduasão dos graos em que está cõpartida a dita espera (sic) 

[Esfera]

e AREIA para se misturar e fazer os muros;

Saber o tempo de talhar a MADEIRA "em que comyumsão de lua 

e reconhecer a sua qualidade "para durar mais hou menos (...) 

saber dizer qual é aquela de que mais se servirão nas fabrycas de

vigente em determinada região "... se he quemte se fria, para que 

saiba cõpartir suas ruas e ydefisyos cõforme o dito d ima...";

MÚSICA, "... para que hemteda as porposois das vozes, porque por

FÍSICA, para saber reconhecer os

cõservarão sem serem

ASTROLOGIA ("ESTORLOGIA"), para se reconhecer o clima

suas forteficasois e que mais se 

comrompidas do byxo e menos perjoyzos farão às ditas fabrycas". 

Saber reconhecer a qualidade da TERRA mais apropriada para 

saber dizer quamto tempo a mister para se



rezoys claras sobre aquylo que quer declarar".

Capítulo 6

6) [Capitulo da Fortificação de Terral
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recursos e adaptação a contextos diversos. Nesse sentido, o

E porque tenho dito que o bom forteficador a de forteficar demuro 
hou de terra, e aquylo que temos atras dito trata mais da fabryca de 
muro que de terra, ho que agora tratarmos daquy adiamte trataremos 
da forteficasão da terra e de suas cõdisoys.* (Foi. 12v)

É notável o pragmatismo com

melhor pera se mesturar cõ a dita cal".

Além disso, segundo Vitrúvio é necessário que o arquiteto seja 

"GRAVE", "ALLEGAMTE"e "REITORYCO, pera que sayba dar suas

relevância em

nem de longe de um

emchugar ho dito tijolo para que gaste menos lenha e não saya

torsido do forno

Saber dizer "quarnto tempo avera mister a CAL depois de cozida 

para se por em obra e quarnto tempo avera mister a dita cal pera 

se cozer e como se conhesera quamdo he cozida”;

"E lhe necesaryo saber dizer qual das tres sortes de A RE A he a

tratado especulativo e 

vislumbrar a prática profissional, Antonio Rodrigues opta por esmiuçar

alguns aspectos de suma relevância em termos de economia de

que aborda as questões. Não se trata 

nesse sentido, ao

versa sobre as fortificações de terra, mais económicas que as de pedra 

e de rápida construção, plenamente favoráveis no contexto das 

Conquistas, num momento em que se exigia economia, agilidade e 

objetividade no processo da construção.



amoreyras", sendo de todas aquela proveniente dos
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a "greda", desde que facilmente disponível

Versa sobre a "fachyna"- "... não é outra couza senão ramos de arvore 

delgados (...) de cõprimento de tres palmos ate quatro muyto dereyto, 

asy como são os vymes" (fot. 13) - e a "frasca" - "... não he houtra

couza que ramos de arvores da grossura da perna de hu orne aryba do 

artelho, os quais serão dereytos e terão de cõprymemto quatorze ou 

quymze palmos"(fol. 13v). Para ser durável na fortificação de terra, 

Rodrigues recomenda que a "Fachina" seja das seguintes árvores: 

"castanheyros, vlmeyros, freyxos, salgueyros, choupos, brazeyros,

no contexto da construção, "... por não custar muito a trazer aomde se 

forte fica. Toda ha outra terra que não for pedregoza, nem areoza, nem 

bechygoza, é boa pera a dita forteficasão semdo ayudada cõ houtra

"vymes". Por outro lado, sobre a melhor terra para fortificações desse 

tipo, Rodrigues recomenda

a melhor

crya muytas rayzes, e estão tão lygadas huas cõ as outras que se não 

podem tirar hua que não venhão mmuytas yumtas. E a mylhor de todas 

é aquela que tem a folha e a sua folha é como carysso (foi. 16) 

Economia era palavra de ordem e o investimento num bom profisional 

também:

funcionava como liga, era uma espécie de erva, grama ou mato, 

chamada "lota", que "... não he outra couza que aquylo que aquy 

declararemos: Polos campos e vales e pauys humydos nase hua sorte 

d'erva que em nosa Hmgoa se chama grama, a qual debayxo da terra

couza, como adiãte se dira" (foi. 15v). Essa outra coisa, que



7) [Capitolo da propriedade da cal]

Brasil, adotou-se a cal proveniente das ostreiras.

320

ausência de pedra específica nas Conquistas, tanto na

"Como quer que temos declarado estas matérias são nesesaryas à 
forteficasão de terra he sua propyedade, com vem que declaremos 

tres couzas, cõvem a saber: de que pedra a de ser ha boa cal; e 
quomo se conhesera quamdo he cozida; e depois de cozida quamto 
tempo a vera myster pera se por em hobra.
A pedra para ser boa pera se fazer cal que seya boa de sua natureza 
á de partesypar mais do humedo que do seco, porque partesypamdo 
do seco sera de mais proveyto pera aquele que a vemde do que fara 
àquele que a compra, por rezão que a pedra que for de sua natureza 
seca não pode dar lustro porque o Sol lhe tem cõsomydo toda há 
sua vmydade, e esta humydade que lhe cõsume lhe tira a força de

"... Portamto, comvem ao Prymsype que forteficasoys mãodar fazer 
quepermeyro FAÇA BOA EMLEYSÃO ASYM DO MESTREHOU DO 
FORTEFICADOR, se é esperto nestas couzas asyma ditas, pera que 
seu dynheiro seya despemdydo utelmete, para que tenha gosto da 

dita forteficasão que mãodar fazer" (foi. 16 v).

Mesmo assim, por se tratar de uma prática nem sempre muito 

conhecida, e interessante para os restauradores, achamos oportuno 

reproduzir aqui as considerações de Rodrigues sobre o fabrico da cal, 

tal como se fazia em Portugal no período:

O mesmo pragmatismo levou António Rodrigues a esmiuçar questões 

referentes a outros materiais construtivos, tal como a cal, também 

fundamental nas fortificações de terra. Cabe lembrar que boa parte das 

fortificações do Brasil do século XVI devem ter sido construídas 

segundo tais procedimentos. A maioria era de terra, merecendo depois 

versões definitivas de pedra e cal. No que diz respeito à cal, na 

África como no
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sua natureza. E esta tal pedra, tendo-lhe tirado ho Sol aquela força 
que lhe ey nesesarya para ela ser boa, que lhe fara ho fogo quamdo 
ha cozer? gastar/he-ha a/gua pequena d'vmydade que lhe fycou que 
o Sol lhe não pôde gastar; e esta tal calydade de pedra não pode ser 
boa pois que de sua natureza se seca, e o Sol e o fogo lhe gastárão 
haque/a parte que lhe hera nesesarya para ser boa. E esta calydade 
de pedra se conhesera per tres razois: a permeira he que quamdo 
desta pedra se fizer cal em na desemformamdo do forno gastara 
muito pouca agoa no desfazer, e depois de desfeyta corera como 
azouge; - a seguda he que gastara muyto pouca lenha em se cozer 
per ser em breve tempo cozida; - ha terseyra e ma is premsypal he 
que quamdo a tarsarem cõ ha area sera nesesaryo saberse como se a 
de tarsar cõ area, ho qual se fara por esta maneira. Deytarão tres 
sestos d'area e dous de cal, amasarão esta area cõ esta cal, e 
despois de amassada tomará hu pedreyro hua colher e hua trolha e 
tomará hua pouca de cal amasada na colher e na trolha e amasalla- 
á muito bem, e se esta area com esta cal se ayumtar yumta e não se 
apartar hua da outra estara bem traçada, e não se ayutãdo bem hua 
com a outra sera nesesaryo deytar ma is cal nos tres sestos de area. E 
deytãdo ma is cal aos tres sestos de area he synal manyfesto que a cal 
que se faz de pedra que de sua natureza é seca não he tão boa, pois 
que leua mais cal que os dous sestos que deytão aos tres sestos de 
area, porque a cal pera ser boa quamto area menos ha houver mister 
tãoto sera mylhor.
Potamto he nesesaryo que a pedra de que se houver de fazer boa cal 
não se a tirar à soprefise da terra senão de quymze hou vimte 
palmos palmos pelo semtro da terra, e sua calydade a de ser pedra 
que se a lustrarem, que de lustro é de sua natureza dura, e quamdo a 
partirem paresa mais sobo/o azulado que não sobre ho bramco. E 
semdo esta fara boa cal, como se ve por esperyemsya pola CAL 
D'EVORA, que por ser feita desta pedra é a MELHOR DO REYNO. E 
quamto a dita pedra se tirar mais pera o semtro da terra sera melhor 
que aquela que se arramcar à soprefise da terra, porque esta que se 
harramca ha sorperfise da terra ho Sol lhe tem cõssomydo toda ha 
sua vmydade, e desta tal se não pode fazer boa cal.
He pera se conheser quamdo he cozida se tera ha regra segimte. 
Tomarão hua pedra grãde hou pequena e pollaam em syma do forno 
despois de empedrado, em parte domde a posão tirar cada ves que 
quyzerem sem fazer perjoyzo ao forno. Esta pedra sera pezada numa 
ba/amça, e o pezo que pezar ficara asemtado; quamdo quyzerem 
saber se esta cal he cozida tirarão esta pedra que pezárão he 
tornalla-am a pezar, e se pezar menos ha terça parte daquylo que 
pezou permeyro, é synal manyfesto que esta cozida.
É nesessaryo como couza muy ymportãte que se dê tempo para 
(que) esta ca! perca ho foguo que tem per sua natureza, e não per



Face às afirmações contidas nos tratados consultados, Rodrigues

Dando continuidade às questões práticas,

clima, tendo como

principal referência o tratado de Pietro Cataneo.

8) "Capitolo d'areia e de sua cõdisam
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ha pode 
esfryar hu

14)“ Capito!o em

ideal para se construir conforme a região e o

que declara que couza he Giometria "

demonstra autonomia ao emitir as suas próprias opiniões.

os 6 Capítulos seguintes

artefisyo, porque se esta cal en na tiramdo do forno se a puzesem 
em hobra nam fara (sic) a debyta preza tam perfeyta como .
fazer leyxandoha esfryar de seu moto proprio. E pera se 
forno de ca! lhe he nesesaryo seys mezes de tempo, aymda que 
VERTRUVYO dis que pera esta cal ser boa e fazer boa preza cõ area 
e pedra, e pera perder ho fogo per sua natureza e não per artefisyo, 
que a myster dous anos. MAS NÓS DEZEMOS que por ser a vyda 
vmana breve e o apetite daquele que mãoda fabrycar gramde não 
podemos aguardar tamto tempo, e por yso dezemos que bastão hos 

seis mezes pera se esfryar". (Foi. 17-18v)

9) "Capitolo da propiadade do baro pera teyolo";

10) " Capitolo do tempo em que se a de fazer o edefisio

1 D" Capitolo que trata do tempo cõvenyemte para se poder fabricar de 

ter a "

versam sobre materiais construtivos, técnicas, orientações e época

12) “Capitolo do tempo conveniente para se cortar a madeira"

13) "Capitolo da propriedade das aruores e quais sam boas pera os 

edefisios"



Capítulo,

círculo perfeito,superfícies convexas,

próximo capítulo foram completadas

na versão de 1 579.

15) [Capítulo de Trigonometria]

aplicação prática
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O Capítulo 14 versa sobre Geometria Euclidiana e para tanto António

Rodrigues baseia-se no 7/ Primo Libro

côncavas,

não a

nos levantamentos topográficos e arquitetônicos, na

" de Serlio, publicado em

apresenta as principais definições teóricas de Euclides, tais como o que 

é ponto, linha reta, linhas equidistantes, linhas paralelas, linha curva, 

ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, figuras, superfícies planas, 

superfícies

A terminologia "trigonometria"é aqui introduzida por Rafael Moreira 

(MOREIRA, R., 1982: nota 30), pois o Capítulo não apresentava título. 

Não se trata de um termo anacrónico, visto que já era usado na época 

para se referir à teoria das medidas dos ângulos dos triângulos e sua

na principal 

referência sobre o assunto. No entanto, se a fonte é Serlio,

e mais didáticaParis em 1545, que se constituía

semicírculo, quadrado equilátero e

seguiu completamente, sendo a ordem da exposição diferente e a 

tradução não literal, optando inclusive por excluir alguns itens. Neste
Fig. 121b

o professor da "Escola de Moços Fidalgos do Paço",

circunferência, triângulo, 

equiângulo (i.e. perfeito). Todas as definições estão acompanhadas de 

desenhos explicativos, tal como no Livro I de Serlio.

Questões presentes neste e no



corpos sólidos, pelos métodos de triangulação.

desérieuma

definindo como um triângulo qualquer é passível de transformar-se em

e
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medição de distâncias, alturas, profundidades, áreas

ou 9 partes, através da

triângulos; como duplicar qualquer figura;

triângulo; como dividir um círculo em 3, 5, 7

dois triângulos retângulos; como medir seus ângulos; como desenhar

e no levantamento topográfico.

e volume dos

divisão em

como duplicar qualquer

povoações, edifícios em geral e ao próprio levantamento do sítio,

um pentágono inscrito em um círculo, um

diâmetro; como transformar um

"proposições", fundamentais para o

por uma estrita disciplina

no Capítulo IV, a arquitetura e o urbanismo dos 

engenheiros militares esteve marcada

um pentágono) através de um transferidor ou

Neste Capítulo, António Rodrigues apresenta

"desenho" das fortificações,

dividindo-a em

hexágono, heptágono,

octágono, etc; como medir o ângulo de qualquer figura (por exemplo,

partes iguais do seu

quadrado em retângulo; como reduzir um círculo num quadrado e 

retângulo; como transformar um quadrado e um retângulo numa figura 

oval; como fazer do triângulo um retângulo; como fazer do triângulo 

uma figura quadrangular de mesmo tamanho; como transformar um 

triângulo em quadrado; como reduzir a superfície do triângulo; como 

transformar quatro círculos 

abstratas, essas

em um, etc. Aparentemente teóricas e 

proposições apresentavam enormes implicações na 

P / na construção das figuras dos edifícios militares, civis 

religiosos, na construção de cidades 

Como veremos



Capítulo.

Rafael Moreira (MOREIRA, R., 1982) supõe que a referência para tanto

seja o tratado do acadêmico florentino Cósimo Bartoli200 "De!modo di

misurare /e distantie, /e superfície, i corpi secondo !e vere regole

d'Eudides...", publicado em Veneza, em 1559.

Fie. 122a

distância entre um observador e um ponto. Nela, António Rodrigues

triângulos semelhantes, através de um instrumento simples:

"Proposição 26
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GEOMÉTRICA, cuja teoria advinda de Euclides foi compilada no Livro 

I de Serlio, sobre o assunto.

No que diz respeito aos levantamentos topográficos e arquitetônicos, 

a medição de distâncias, alturas, profundidades e superfícies era feita

Pera se saber tirar qualquer LONCITUDINE é nesesario ver nesse 
qualquer sinal, como hua aruore, ou hua torre, ou hu orne, ou 
qualquer outro sinal conhesido, he querendose saber quãto he de 
nos ao tal sinal façase hu STROMENTO sobre hu ATRIGULU (sic) 
D/REJTO [Triângulo retângulo], como esta feito a figura BRT, de 
modo que a Unha BR sei a jgal à Unha BT, partase a Unha BT en dés 
partes jgoais ou en outro qualquer numero e quãto o numero for 
maior tãoto sera milhor, e deste numero en que for partida a Unha 
BTtomarão hua parte e farão o triangulu BOR com tirarem hua Unha 
do ponto O ao ponto R; e com este triangulu se poderá tomar 
qualquer longetudine.
A operação deste /NSTROMENTO he a seguinte: porão o dito 
JNSTROMENTO en sima duma reugoa de modo que a Unha BT

o Teorema de Tales ou princípio dos

encontram descritos nas ''proposições 26 a 29" (foi. 40-43v) deste

implicitamente empregou

pelo método de triângulação, cujos instrumentos e técnicas se

A "proposição 26" versava sobre LONGIMETRIA, ou seja, medição da

200 Cf. Moreira, R.. Um tratado português, 1982, nota 30.



(M)régua

perpendicular a outra (N). A operação era portanto a seguinte:
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"Querendo saber qualquer altura façase o OLILUEL [ nível] como se 
eu pola figura X cõ seu perpendiculo, ho qual sera d'alto 4 palmos 
ou mais, ponhase nelle hua reugoa, como esta posta a reugoa N, e 
nesta reugoa enquaxarão outra reugoa de modo que faça angulo 
direito, como se eu polia figura N.
A operação do JNSTROMENTO he a segimte: asãotarã o 
INSTROMENTO ao OLIUEL e tãoto que 'stiuer asentada dejtarão a 
vista pola reugoa M, como se ve, do olho ao ponto A que 'sta ao pee 
da torre, e tãoto que 'stiuer ao justo tirarão o angulo que causou a 
linha do propendiculo com a Unha da reugoa numa SUTA 
[compasso graduado, destinado a medir ângulos] e tãoto que 
tiueren isto feito tomarão o INSTROMENTO com que se tomou a 
longitudine e polo-ão na reugoa M sem se bulir o OLIUEL, 
hoperarse-á cõ ele asin como se operou quãodo se tomou a 
longetudine, e tãoto que tiuere isto feito virão a tirar 'sta

esteja direjtam (ente) cõ a linha NO, he tendo a reugoa firme que 
não bula dejtarão a vista deirejtamente do ponto B ao R de modo 
que'sta vista do ponto B ao ponto R steija direitam(ente) com sinal 

de quen queremos saber quãto ha de nos a elle; he tãoto que tiuere 
dejtada'sta Unha lejxarão' star a reugoa queda sem bulir e porão hu 
sinal na reugoa como esta posto 'ponto B e corerão o 'stromento 
tãota quãtidade que dejtãodo a uista do ponto O ao ponto R va dar 
no dito sinal, e tãoto que estiuer justa porão outro sinal na reugoa 
como'sta o ponto M. Tomarão 'sta quãotidade que ha do ponto B 
ao ponto M e esta cantidade sera hua das partes em que 'sta 
deuedido o INSTROMENTO em maior proporção, e dirão que 
aquella quantidade he hua desena parte que há de nos ao sinal se o 
INSTROMENTO for deuidido en 10 pontos, he sendo em maior 
numero sempre sera hua do tal numero. E visto quãotos palmos tem 
a a quantidade que há do ponto B ao ponto M montiplicalos-emos 
pollo numero do INSTROMENTO e o que vier na multiplicação sera 
a quãotidade que ha de nos ao sinal, como se eu pollo dito 
INSTROMENTO; he aquela quãotidade que se bu/io o 
INSTROMENTO he hua das 10 partes que ha de nos ao sinal, como 
por elle se ve.

"proposição 27" versava sobre ALTIMETRIA, ensinando a medir
Fig. 122b

alturas através de um instrumento (X, dito "OLIVEL"} que media 4

palmos de altura, no qual estava acoplada uma



9

A

procedimento fundamental

condicionavam o desenho do edifício e não o inverso; um projeto

assemelhavam-se

Gemma Frisius e Cósimo Bartoli no tratado "De! modo de misurare !e

distancie

móvel com mira (a "dioptrd'm), a qual estava

acoplada uma bússola.
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201

uteau assim definia a "dioptra"'. "... palavra grega cõposta de 'Dia, & optomai', que vale o mesmo, 
que vejo. He hum instrumento geométrico, astronomico, que consta de huma regra [régua], com duas 
P nulas [miras], & seus buracos, por onde entraõ os rayos do sol, & por onde passaõ os rayos visuaes athè 
3S estrel/as. Poem-se esta Regra em cima do Astrolábio, serve para observar as distancias, & tomar as 

Uras das estrellas' (BLUTEAU, R., 1712-1721: IV, 233) e "... DiOptra he hum instrumento geométrico, 
que vulgarmente se chama perspectiva " (BLUTEAU: VII, 449). Já Moraes (MORAES E SILVA, 1922) 
assemelhava-a ao "quadrante" - "... em agrimensura, quarto de círculo, instrumento armado depínulas,

dotado de uma régua

na concepção posterior do edifício

/z (1559), envolvendo um semicírculo graduado de 180 ,

aos descritos por Alberti, depois retomados por

demonstração nu papel. Há primeira cousa que se (ara, tirarão a 
Unha AM sobre a qual tirarão a Unha perpendicular NO, tomarão a 
altura que tem o 'STROMETO, a qual he do ponto N ao ponto T, e 
porão hu sinal na Unha pependicular, tomarão o angulo que causou 
o perpendicu/o cõ a reugoa (na) mesma SUTA e porão hua perna da 
SUTA polia Unha prependicular de modo que (o) angulo da SUTA 
esteja sobre ho ponto T e a outra à vontade do angulo, he tãoto que 
tiuerem feito 'sta Unha tomarão a cantidade que se moueo ao 
/NTROMENTO da longitudine epor ella verão quamanha he, a qual 
mõtipUcarão cõ ho numero do instrumento. Ho que achare na 
multiplicação pera a Unha TA de comprimento hate onde achegar 
dejtarão hua Unha que caia prependicular sobre a Unha AM; he pera 
dizeremos quão alto he o monte dõde está o ponto A midiremos 
polos 4 palmos que tem o OL/UEL d'alto; dos quais faremos deles 
petipé, e por e/les se vera quãtos palmos tem a Unha AM, e a Unha 
TA, e a Unha EM, como polo instromento esta daro."

os procedimentos

povoação, na medida em que eram as características do sítio que

em abstrato. Nesse caso,

'proposição 28" tratava do levantamento topográfico do "sítio",
Fig. 123a

ou

jamais se fazia



Bartoli:

A adaptação do astrolábio náutico, associado à bússola, nos cálculos
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para o primeiro ponto desejado

papel, tal como ilustrado no tratado de Cósimo

trigonométricos empregados nos levantamentos topográficos, datavam 

do século XV,

e assim sucessivamente, anotando a

através das quais se vêem os objectos para formar os ângulos" - algo que nào nos parece compatível ao 
que está descrito em António Rodrigues.

angulaçào obtida num

"Proposição 28

e, como vimos, homens como Taccola, Alberti e

Com a bússola apontando para o Norte magnético, onde normalmente 

descansava, começava-se o levantamento, direcionando a "dioptra"

O INSTROMENTO que se eu presente serue para se tirare Si Ti OS. 
Sua operação he muito fasil, a qual he a seginte: a Unha MN a 
d'estar justa cõ o lanço do muro. A DIOPTRA [régua dotada de 
miras] donde anda AGULHA [bússola] a d' ir senpre cõ o polo O 
direjto ao polo ou NORTE, e tãoto que 'stituer a 'AGULHA 
direjtamente ao NORTE olharão a ponta da DIOPTRA aonde aponta, 
como diremos que apontou antre o ponto F e o ponto G, aos 5 
graos, eporã isto em LENBRÁÇA [ anotação no papel] e porão tãobe 
en LENBRÁÇA ser 'sta a PRIMEIRA OPERAÇÃO, e asin como se for 
operãodo asi dirão SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SESTA, 
SÉTIMA; e asin irão proposedendo ate ser ACABADO DE TIRAR O 
SITIO, indo senpre medindo o lanço dos muros ou paredes que se 
tomare. Hasin como tomarão o rumo da parede e o puserão en 
LEMBRANÇA, asi tãobe am de por sua medida en LENBRÁÇA a 
cabo dele, e asi irão prosedendp ate ser acabado de tomar o sitio. E 
quãodo quisere por EN LINPO EN PAPEL, olharão o ANGULO que 
causou a linha 03 da DIOPTRA com a Unha NM, o qual tomaran 
numa SUTA [compasso graduado, destinado a medir ângulos], e 
comesarão de operar NO PAPEL de modo que as linhas da 
DIOPTRA seião senpre paralelas huas a outras, sendo paralelas à 
linha MN hãode os ângulos de que 'sta o sitio formado.
Ho feitio dele 'sta visto poder ser de MADEIRA ou de qualquer outro 
METAL, sendo AGRADUADO como por ele se vee".



astrolábio

altura do sol,

fundamental para a orientação correta dos edifícios

e ruas das povoações, adequada ao clima da zona e região, no âmbito

dos conhecimentos referentes à ASTROLOGIA da época.

"Proposição 29
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Francesco di Giorgio Martini estiveram envolvidos com pesquisas 

dessa natureza. No século XVI, o tratado de Cósimo Bartoli constituía-

procedimento era

se na principal literatura de referência sobre o assunto, e certamente

Este instromento serue para por ele se saber em quãtos grãos de 
qualquer sino [signo] en qualquer dia que quisere, e quãto 'sta 
'partado da Unha equinosial. Sua operação é a seginte:
Esta claro 'star o SOL a 11 de MARÇO na UNHA EQUJNUSIAL, e 
estãodo na linha tem altura nhua [nenhuma] por ter partido o globo 
do mudo en duas partes jgoais; e comesaodose a 'partar da LINHA 
EQUINOSIAL pera qualquer dos polos logo tem DECLINAÇÃO. E 
põdo por caso que queremos saber en quãtos graos anda o sol a 23 
de Abrj!, buscaremos nos círculos do mês de abri! e tomaremos do 
dito 23 dias, tomaremos hu CONPASO e poremos hua ponta no 
põto dos 23 dias e a outra na LINHA EQUINUSIAL asi como esta a 
Unha MN; e do ponto dos 23 dias d'Abri! se tirara a Unha 23 paralela 
à LINHA EQUINUSIAL he olharão por qual numero dos grãos 
pasou, e dirão que anda o Sol apartado da Unha equinosial 15 graos, 
como se vee. Já sabemos que ho Sol gasta hu mês en pasar cada 
SINO [ signo], por donde diremos que anda o Sol en 23 grãos de 

Tauro a 23 djas de Abrjl, como se vee.

"mestre das fortificações"

português.

se verifica na "proposição 29". Esse

ele, ou outro similar, teria influenciado o

tal como

Por outro lado, Rodrigues também versou sobre a manipulação do
Fig. 123b

para sua finalidade original, ou seja o levantamento da



16) [Livro de Perspectiva]

tratado -

escursou [escorço] no 'Livro da prespectiua' que fez escrusou por esta

REGRA que aquy se veeprezente"(RODRIGUES, A . , Foi. 47v).

regras propostas no tratado italiano, não

a prática projetual da Arquitetura:

Fig.125

"Proposição 43 (foi. 56v)

Fig. 126
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4 figura prezente he hua planta du edifício, como por efía se ve. Ha 
plãta que está de preto he o escurso da mesma planta como por efía 
se ve; esta escursada pela primeira regra que se deu neste fíuro de 
prespetiua, portãoto não trato da declaração delia".

vinculação direta com

A FIGURA R he a MONTEA da PLANTA PASADA, a qual MÕTEA se 
ordena conforme as proposois dos nebros [membros] cõ que se orna 
o dito edifício.
A FIGURA SEIS [X] he o ESCURÇO do dito edeficio, donde se 
mostra o ESTIRIOR e o ENTIRIOR do dito edeficio como por efíe se 
vee, ho qual ESCURÇO se não pode tirar sem ser escursada a planta 
do dito edeficio".

Embora tenha se baseado nas

as copiou literalmente; inspirou-se em algumas das suas ilustrações 

mas elaborou seus próprios exemplos.

47v) como referência para o

prespetiua é hua siensia que milhor se aprende por demostraçois que 

por pratica [...]. Sebastianus Sedio bolonhês todas as figuras que

"Proposição 44 (foL 57v)

Fig.124 

"A

Nas várias "proposições" referentes à perspectiva, observa-se a

Também no que diz respeito à Perspectiva, António Rodrigues 

mostrava-se plenamente atualizado, utilizando-se do "Livro da 

Prespetiua" de "Sebastianus Sedio bolonhês" (RODRIGUES, A., FoL 

último capítulo do seu



Embora não tenha se utilizado da mesma técnica (lâminas de papel

sobrepostas) observada

feita por Daniele Barbaro, inspirou-se

baluarte.

Ao que tudo indica tais "proposições" constituíam-se na compilação

implicando inclusive

Ribeira"(MOREIRA, R„ 1982):

"Proposição 48

tratado de António Rodrigues são,

“mouvance" das idéias do seu

face das

(1560-1564).
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As questões teóricas discutidas no

Ainda que sei a fora de preposito amostrarmos esta figura neste lugar, 
foj por hua DUUIDA a qual foj dizer o SENHOR DÕ LOURENÇO 
D'ALMADA que dec/arase como era tamanho o quadrado que se 
tirou das duas linhas ABC da superfise BCAD, e que se dese a rezão 
porque as duas Unhas EBC dauão hua linha prepesion(a) da às 
mesmas duas Unhas..." (foi. 58).

na sua

na verdade, uma síntese inteligente da 

tempo. Rodrigues mostra-se perfeitamente atualizado em 

discussões sobre Arquitetura, Geometria Prática e Desenho do 

período. Isso se deve certamente à sua estada de quatro anos na Itália

mesmos, como esta do jovem fidalgo e escudeiro D. Lourenço 

d'Almada, que ingressara aos 17 anos (1576) na "Escola do Paço da

na resolução de dúvidas levantadas pelos

na edição de 1556 da tradução de VitrúvioFigl27 

representação doFlg11

do conjunto dos exercícios propostos aos alunos em sala de aula,

A versão definitiva do tratado de 1576, praticamente pronta para a 

publicação (provavelmente abortada em função da União das Coroas),



(referentes à construção das tradicionais figuras geométricas, redução,

fundamentais, mesclando especulativateoria

eminentemente práticos, como se lê na citação abaixo:
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localizada na Biblioteca Pública Municipal do Porto

D. Manuel de Portugal -

a

e datável de

Muitos açidentes pode aconteçer ao ARCHITECTO fora da Regra 
dada: como por acidente pode aconteçer em hua terra de forma 
triangular, e de lados desigoaes, e em hu dos lados a ver hua fonte ou 
hu poço, e não estaraa no meio donde seja necesario partirsse, a dita 
terra por o meio, por ser de dous herdeiros os quaes hão de gozar 
ambos da fonte se fazer nojo hu ao outro, ter se ha a REGRA 
seguinte. Seja o triângulo ABC e a fonte seja F. Digo q' do F se tire 
hua linha occulta ao ponto A, partasse o lado do triângulo B por o 
meio no ponto D e do ponto A ao ponto D se tire outra Unha oculta 
a qual parte o triângulo ABC em duas partes igoaes, mas naõ o nosso 
proposito. Hé necessário tirarse do ponto D huã Unha occulta 
paralela a Unha AF cujo ponto he G e do ponto F ao ponto Gse tire 
huã Unha, a qual Unha partio o dito triângulo em duas partes igoaes. 
Eavendo que o negasse, faça do triângulo GFC huã superfície, e da

"Proposição 17 (foi. 14 v)

1579, estava dedicada não por acaso a

provedor das fortificações do Reino - , bem como dirigida aos 

"architectos"e "oficiais", abordando questões referentes à Matemática 

em geral

Embora retomasse as

primeiro contemplando as operações geométricas e 

contemplando questões referentes aos levantamentos topográficos.

"proposições ""definições" euclidianas e

e operações geométricas - ciências necessárias à Arquitetura 

e às fortificações em particular, sem as quais não se podia "fabricar" 

(construir). Este tratado, manuscrito, dividia-se em dois volumes, o

o segundo

duplicação e repartição das mesmas) apresentadas na versão anterior 

de 1576, introduziu uma série de outras questões correlatas 

exemplos



formas geométricas regulares,

"Proporções derivadas do quadrado", por

para uma composição harmoniosa de umexemplo, fundamental

edifício ou povoação.

As

1) "SEXQUIQUARTA"= 1 quadrado + ’A;

2)

5)

6) "DUPLA" = soma de 2 quadrados.
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Euclides , compiladas no "Libro Primo

António Rodrigues, estiveram na base de muitos dos projetos de 

edifícios e cidades do século XVIII, como demonstrou Renata Araújo

PROPORÇÕES derivadas do quadrado, tal como definidas por 

"de Serlio e apresentadas por

Fig. 128

Fig. 129

superfície hu quadrado e da outra figura ABFC outro tanto, e acharaa 
os dous quadrados iguaes.

Proposição 18 (foi. 15)
He neçessario ao ARCH/TECTO estar advertido na SCIENCIA 
GEOMÉTRICA pera cõ ficar hõrrado (?) SABER DECLARAR as 
COUSAS ACCiDENTAES, que lhe oppussere, e dar RAZÃO ao q'!he 
for pregetado..."

4) "SEXQULA L TE RA " = Q U A D R A DO + Vi 

"SUPERBIPARTIENS TERT!AS"= QUADRADO + 2/3;

"SEXQUiTERTiA"= 1 quadrado e 1/3;

3) "DEANGULAR"ou D/AGONEA" = 1 quadrado + sua diagonal

nesse aspecto, saber desenhar um pentágono, um 

hexágono, etc... era importante para se compor uma fortificação ou 

igreja de planta central, baseadas em 

bem como conhecer as

Era fundamental saber aplicar tais questões teóricas na prática 

profissional e,

(ARAÚJO, R., 1998: 37-59) e analisaremos no Capítulo IV. São elas:



como o faz Serlio no "Libro Primo..."'.

Em outro exemplo, também baseado no "Libro Primo ..."de Serlio,

ensinava a fazer um portal:
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Fig.l3Oa

Fig.13Ob

Fig.l 31a

Fig.131 b

"Proporção 8 (foi. 23)
Muitas vezes pode acontecer ao ARCHITECTO fazer hu TEMPLO 
dedicado a nosso senõr ou qualquer dos seus Sanctos donde/he 
seraa necesario fazerlhe hu OLHO PARA DAR LUZ ao tal tepo 
[templo] como pode acontecer não estar assentido na tal proposição 
sacarrasse a REZAOpor não ser infamação daqueles qéntendere. O 
ARCHITECTO mediraa a largura do espaço em que quer meter o tal 
OLHO na qual largura faraa hua figura duppla ficando a metade da 
largura por largura da figura duppla q'tem por cõprimento a largura 
donde se há de meter o dito olho, e parta a figura duppla por o meio 
nos pontos mn e do angulo a ao angulo d se tire huã Unha 
deangular, e do angulo b ao angulo c se tire outra Unha deangular, e 
do angulo c se tire hua linha ao ponto cm cõ a Unha a d a .qual 
encruzou no ponto (g). E donde se incruzarão as duas Unhas cbdn as 
quais encruzarão no ponto f se deixe cair huã Unha a prumo até a 
Unha cm e do f ao g seraa o diâmetro do tal olho cõ ficar o ponto 7 
por centro como se mostra na presente figura".

não às

✓

E curioso observar que nesta versão de 1579, ao contrário da anterior 

de 1576, ao tratar do "sistema das proporçõeS, António Rodrigues se 

utilizou de exemplos referentes à Arquitetura Religiosa,

"Por a mesma regra dada na proporção do olho, se pode fazer em 
hu porta! e ficaraa em sua debita proporção cõ se guardar a dita 
REGRA... (foi. 23v)
/.../

SEBASTIANO SERLIO as 16 folhas do seu PRIMEIRO LIVRO DE 
GEOMETRIA diz que sendo mui necesario fazersse hu PORTAL de 
altura de sete palmos e de largura 4 palmos não ouve outra cousa de 
q' fazer a porta, q'de hua taboa... (foL 24)".

No que diz respeito à questão das "Proporções", António Rodrigues 

ensinava, por exemplo, como "introduzir um olho num templo , tal

fortificações, tratando de questões como a construção de um "arco",



/

"porta/", aumentar

guardando sempre

levantamentos topográficos, no volume 2’ deste tratado

datável de 1 579, António Rodrigues adverte (foi. 33v):
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as corretas relações de proporção com o todo.

A AGULHA hé repartida em TRINTA E DUAS PARTES IGOAES as 
quaes trinta e duas partes estão fundadas sobre QUA TRO 
PR/NC/PA/S o nome das quaes hé NORTE, SUL, LEVANTE, PONETE

"Muito necessário hé o ARCH/TECTO ser muito PRATICO NA 
SC '/ENC/A DA GEOMETRIA e e ff ei tos delia pera facilmete desatar as 
duvidas, e responder as pregutas q'!he opposserem e effectuar o 
q 'tomar a seeu cargo. Querendo o tal TIRA HU SITIO em sua debita 
forma e occurrentes termos cõforme a proporção do sitio, trabalharei 
cõ a aiuda de nosso Sr. declararlho ornais breve e menos 
fastidiosarrF q' meu engenheo me ecaminhar, cõ ficar o 
ESTUDANTE desejoso de alcancar o fim da dita SCIENC/A e poder 
acometer e emprender cousas grãdes.
Procedendo na declaração do INSTRUMENTO cõ que se pode 
T/RAR QUALQUER SITIO em sua debita forma por ma is breve via 
q'ate agora se mostrou. Digo q'entre os MAREANTES sé usa hu 
/NSTRUMETO q'elles chamão AGULHA, e os ITALIANOS lhe 
chamão BOLSOLA a qual he tão necesario a sua nauegação q'se ella 
não pode fazer Mage...

"olho num temp/o", "porta/", "porta" de um

(foi. 34) Por mais facilidade quero mostrar huã NOVA INVENÇÃO 

DE INSTRUMENTO pera se TIRAR QUALQUER SITIO, e por ser 
facil em sua demostração a quero declarar ao mundo, e digo q'se 
faça huã REGOA de comprimento de tres palmos, e no MEIO DA 
REGOA deitarão huã Unha ao longo da regoa, e nos ESTREMOS da 
Unha estaraaõ DUAS MIRAS, e no meio da regra asentaraaõ hua 
AGULHA de azo ceuada ao norte a qual estaraa em hua caixa 
emcaixada no meio da regoa a qual AGULHA não tiraa RUMOS 
senão a/ançeta só, e entre a caixa da AGULHA e a REGOA andaraa 
huã RODA DE LATÃO [circunferência graduada], ou doutro metal 
q'não seja de ferro, e andaraa a RODA da caixa da AGULGA 
encima da superfície da REGOA, e na dita RODA estaraa huã 
froldelis [flor de lis] e querendo obrar cõ o dito /NSTRUMETO, naõ 
faraaõ mais q'tomar a REGOA, e pola ao longo da parede, e

Sobre os

ou
Fig.132 

"cornija ",diminuir uma "coluna", aumentar ou diminuir uma



O instrumento descrito era uma RODA DE LATÃO (circunferência

levantamentode

topográfico), dotada de

acoplada uma bússola.

campo, pois as descrições, embora ilustradas na versão de 1576, nos

" Vi la de Sezimbra",

datáveis de c. 1570 e atribuídas

praticamente sobreponíveis à
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parecem confusas. Comparadas às descrições e ilustrações de Bartoli, tais 

demonstrações de António Rodrigues nos parecem muito pouco didáticas. 

No entanto, as plantas "Cidade do Funchaf' e

uma dioptra (régua com miras), à qual estava

Fig. 40

ao fortificador português Mateus F'g43a

Certamente, as aulas de Geometria Prática eram ministradas em

deixaraaõ asentar a AGULHA, e tanto q'for asentada andaraaõ a 
RODA DE LATÃO até q'a froldelis esteja direita ao NORTE muy hé 
direita q'diga cõ a agulha, e então tiraraaõ a RECOA, e uiraaõ ao 
PAPEL aonde quere TIRAR o SITIO e asentaraaõ a rego a de modo 
q'a AGULHA tome ao sinal da Froldelis, e tanto q'estiver a 
AGULHA apontada na froldelis asinaraaõ ao longo da RECOA, e 
aquelle seraa o LADO q'se tomou da PAREDE, e aonde fizer 
ANGULO tornaraa a fazer o mesmo, e desta maneira tiraraaõ 
qualquer SITIO em sua própria FORMA cõ TODOS OS SEUS 
ÂNGULOS, e se o SITIO for em CÃPO por as MIRAS DA RECOA 
por seus borneos se tiraraaõ os lados do SITIO em sua própria forma 
guardãdo a regra açima dada da AGULHA e REGISTO, e a forma da 
REGOA he a segte.
(foL 34v) Cõ a mesma AGULHA se pode tirar qualquer 
LONGITUDINE se ser medida e saber quantos palmos tem a 
LONGITUDO sendo em campo raso, e sendo be pratico o 
ARCHITECTO nos seus RUMOS e por q são tantos os pensametos q 
corre ao ARCHITECTO quero mostrar hu INSTRUMENTO, cõ que se 
tira qualquer LONGITUDO, ou ALTITUDO, ou PROFUNDIDADE 
em sua justa medida facilmente se dar pena ao ARCHITECTO.

Fernandes - contemporâneas das técnicas de levantamento topográfico 

descritas nos tratados de Rodrigues - são

graduada ou astrolábio adaptado para fins



malha atual da cidade (MOREIRA, R., 1997), o que nos leva considerar tal

metodologia de trabalho como mais precisa do que parece à primeira vista.

Estes tratados são a prova concreta de que a teoria orientava a prática;

investimento da parte da Coroa

claros e nao se deram ao sabor das circunstâncias; que os profissionais

por
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objetividade e pragmatismo.

A suposta biblioteca da instituição, elencada através das menções no

tratado de António Rodrigues, é um indício das teorias viagentes em 

Portugal que fundamentou a prática desses profissionais.

estrangeiros - sobretudo italianos - a Coroa, a partir de 1573 passou a

na formação dede que houve um

estavam habilitados para desenhar (i.e. "raciocinar") e adaptar-se aos 

mais variados contextos. Embora dependente da contratação de

como das demais nações do período; "razão" marcada

investir na formação dos fidalgos destinados a encabeçar os seus 

desígnios de conquista. A "razão" norteou as ações dos portugueses

profissionais; que as ações políticas estiveram norteadas por objetivos



SERLIO, S. //Secondo Libro diPerspectiva diSebastian Ser/io Bolognese. Paris, 1 545.

SERLIO, S. Libro Primo... Paris, 1545.
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K»

NUNES, Pedro. Tratado da Sphera com a theorica do sol e da lua e ho primeiro hvro 
dageographia de Cláudio Ptolomeo... Lisboa, 1537.

I

/ dieci Libri dell'Architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniel 
Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia, da lui rivedutti & ampliati; & hora in piu 
commoda forma ridotti. In Venetia, Apresso Francesco de Franceschi Senese, & 
Ciovanni Chrieger Alemano Compagni. MDLXVII (1567); ou na edição anterior 
de 1556.

nos tratados de António Rodrigues, embora nem sempre 
re aediíicatoria" de Alberti também faria parte da

SERLIO, S. Tercero y cuarto libro de Arquitectura de Sebastiã Ser/io Bolnes... Agora 
nuevamete traduzido de Toscano en Romance Castellano por Francisco de 
Villalpando Architecto ... En Toledo, 1552 (esta ou outra edição).

202 Estas são as referências mais evidentes 
mencionadas explicitamente. Certamente o "De . 
biblioteca do mestre, já que traduzido para a língua vernácula em 1551

EUCLIDES. Los seis libros primeros de la geometria de Eudides .... Sevilha, 1576 
(edição castelhana ou outra anterior).
BARTOLI, Cosi mo. "Del modo di misurare le distantie, le superfície, i corpi, le 

piante, le provinde, le prospettive, & tutte le altre cose terrene, che possono 
occorrere a gli huomini, secondo le vere regole d'Eudide, & degfí altri piu Ioda ti 
scrittori. Venetia, per Franceschi Sanese, 1589.

BIBLIOTECA BÁSICA DA "ESCOLA DE MOÇOS FIDALGOS DO PAÇO"2072

CATANEO, Pietro. / qvattro primi libri di Architettvra di Pietro Cataneo Senese: Nel 
primo de'qvali si dimostrano le buone qualità de'siti, per Tedificationi delle cittã 
& castella, sotto diversi disegni: Nel Secondo, qvanto si aspetta alia matéria per la 
fabrica: Nel terzo si veggono varie maniere di tempii, & di che forma si convenga 
fare il principale delia città; & dalle loro piante, come ancora dalle piante delle 
città & castella, ne sono tirati gli alzati per ordine di Prospettiva: Nel qvarto si 
dimostrano per diverse piante 1'ordine di piu palazzi & casamenti, venendo dal 
palazzo regale & signorile, come di honorato gentilhuomo, fino alie case di 
persone private. Con privilegio del sommo Pontefice per anni X, & 
dell'lllustrissima Signoria di Vinegia per anni XV. 1554. Edição faesimilar: 
Holland, The Gregg Press Incorporated, 1964.



não Mecânica, tônica central do Renascimento italiano. Esse embate

Portugal. No entanto

anos de estudo

meio profissional,

canteiros de obras locais.

início da

puro exercício de Geometria. Também
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o curioso papel do diabo; personagem que Sylvie Deswarte supõe 

inspirado em Francisco de Holanda e outros {"Francisco de Holanda

não se

no âmbito de

expressa inclusive em

ou le Diable vêtu à l'italienne"), cujo retorno a Portugal após estada de 

na Itália certamente abalara a estabilidade deste seu

o emprego desse

pela legitimação da Arquitetura no âmbito das Artes Liberais 

deu da mesma forma em

Os tratados de António Rodrigues marcam portanto o 

divulgação das teorias referentes à Arquitetura italiana

acompanhava, implicaram numa outra ordem de disputas entre os 

tradicionais "mestres pedreiros" e os "arquitectos à maneira italiana",

Como inúmeras vezes mencionamos, é justamente esse exercício de 

reflexão a priori que confere à Arquitetura o status de Arte Liberal e

instrumental técnico nos canteiros de obra, e da teoria que o

"Academias", e conseqúentemente dos métodos matemáticos na 

elaboração da forma, ou seja, do "sentido da medida" e império da 

proporção, conseguidos através do controle das fases compos' 

pelo desenho, entendido como

a leitura do livro III (1540) de Serlio, cuja edição castelhana (1552)

peça de teatro, como o "Auto da Ave Maria 

d António Prestes" (DESWARTE, S.,1988: 327-345), escrita no período 

da Regência do Cardeal Dom Henrique (1562-1568) e publicada em 

Lisboa no ano de 1587, na qual o "Arquiteto à Vitrúvio" representava

ao introduzir novas teorias e novas técnicas nos



SERLIO, S. //Secondo Libro diPerspectiva diSebastian Sedio Boiognese. Paris, 1545.

SERLIO, S. Libro Primo... Paris, 1545.
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NUNES, Pedro. Tratado da Sphera com a theorica do sol e da lua e ho primeiro hvro 

dageographia de Cláudio Ptolomeo... Lisboa, 1537.

/ dieci Libri dell'Architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniel 
Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia, da lui rivedutti & ampliati; & hora in piu 
commoda forma ridotti. In Venetia, Apresso Francesco de Franceschi Senese, & 
Giovanni Chrieger Alemano Compagni. MDLXVII (1567); ou na edição anterior 

de 1556.

SERLIO, S. Tercero y cuarto libro de Arquitectura de Sebastiã Ser lio Bolnes... Agora 
nuevamete traduzido de Toscano en Romance Castellano por Francisco de 
Villalpando Architecto ... En Toledo, 1552 (esta ou outra edição).

202 Estas são as referências mais evidentes nos tratados de António Rodrigues, embora nem sempre 
mencionadas exphcitamente. Certamente o "De re aedificatoria" de Alberti também faria parte da 
biblioteca do mestre, já que traduzido para a língua vernácula em 1551

EUCLIDES. Los seis libros primeros de la geometria de Euchdes .... Sevilha, 1576 
(edição castelhana ou outra anterior).
BARTOLI, Cosimo. "Del modo di misurare le distantie, le superfície, i corpi, le 

piante, le provinde, le prospettive, & tutte le a/tre cose terrene, che possono 
occorrere a gli huomini, secondo le vere regole d'Eucfíde, & degfí altri piu lodafí 
scrittori. Venetia, per Franceschi Sanese, 1589.

BIBLIOTECA BÁSICA DA "ESCOLA DE MOÇOS FIDALGOS DO PAÇO"2672

CATANEO, Pietro. / qvattro primi libri di Architettvra di Pietro Cataneo Senese: Nel 
primo de'qvali si dimostrano le buone qualità de'siti, per Tedificationi delle città 
& castella, sotto diversi disegni: Nel Secondo, qvanto si aspetta alia matéria per la 

fabrica: Nel terzo si veggono varie maniere di tempii, & di che forma si convenga 
fare il principale delia città; & dalle loro piante, come ancora dalle piante delle 
città & castella, ne sono tirati gli alzati per ordine di Prospettiva: Nel qvarto si 
dimostrano per diverse piante 1'ordine di piu palazzi & casamenti, venendo dal 
palazzo regale & signorile, come di honorato gentilhuomo, fino alie case di 
persone private. Con privilegio del sommo Pontefice per anni X, & 
delllllustrissima Signoria di Vinegia per anni XV. 1554. Edição faesimilar: 

Holland, The Cregg Press Incorporated, 1964.
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não Mecânica, tônica central do Renascimento italiano. Esse embate

Portugal. No entanto

canteiros de obras locais.

início da
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ou !e Diable vêtu à 1'italienne"), cujo retorno a Portugal após estada de 

anos de estudo na Itália certamente abalara a estabilidade deste seu

no âmbito de

a priori que confere à Arquitetura o status de Arte Liberal e

Como inúmeras vezes mencionamos, é justamente esse exercício de

acompanhava, implicaram numa outra ordem de disputas entre os 

tradicionais "mestres pedreiros" e os "arquitectos à maneira italiana",

o curioso papel do diabo; personagem que Sylvie Deswarte supõe 

inspirado em Francisco de Holanda e outros {"Francisco de Holanda

meio profissional, ao introduzir novas teorias e novas técnicas nos

o emprego desse 

instrumental técnico nos canteiros de obra, e da teoria que o

Os tratados de António Rodrigues marcam portanto o 

divulgação das teorias referentes à Arquitetura italiana 

"Academias", e consequentemente dos métodos matemáticos na 

elaboração da forma, ou seja, do "sentido da medida" e império da 

proporção, conseguidos através do controle das fases compositivas 

pelo desenho, entendido como puro exercício de Geometria. Também 

a leitura do livro III (1540) de Serlio, cuja edição castelhana (1552)

expressa inclusive em peça de teatro, como o "Auto da Ave Maria 

d'António Prestes" (DESWARTE, S.,1988: 327-345), escrita no período 

da Regência do Cardeal Dom Henrique (1562-1568) e publicada em 

Lisboa no ano de 1587, na qual o "Arquiteto à Vitrúvio" representava

pela legitimação da Arquitetura no âmbito das Artes Liberais não se 

deu da mesma forma em



os
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em Portugal:

"Colizeu", o "Teatro de Maselo", as "Termas Hantouynas", ".

quais forão fabricados por tam em se lente arte e PREPORSÃO como 

atribuída ao lente,

deve ter circulado em Portugal, é visível no tratado de Rodrigues, na 

passagem em que menciona uma série de edifícios Antigos, na mesma 

ordem elencada no tratado italiano, tais como o "Pamtiom", o

Moços Fidalgos do Paço da Ribeira", o tratado do cosmógrafo João 

Baptista Lavanha (professor de Matemática e Geometria, substituto de 

Pedro Nunes), intitulado “Livro Primeiro da Architectura Naval 

(Códice no. 63 da Colecção Salazar da Biblioteca da Real Academia 

de la História de Madri - Fls. 41 a 78) -, datável de c. 1 580, no qual 

aparece a caracterização do "ARQUITETO À VITRÚVIO", típica desse 

contexto de definição das profissões

por he/es vemos..." A arquitetura assinada ou

António Rodrigues, evidencia o domínio das teorias difundidas pela 

tratadística para a concepção da forma. A Capela das Onze Md 

Virgens no Convento de Santo António, em Alcácer do Sal, datada de

1557, é marcada por um evidente despojamento geometrizante de
Fig.133 

rigorosa estrutura modular, parecendo inspirar-se nos desenhos de Fi 126 

Serlio, que o autor compila no tratado de 1576. Outra obra atribuída a 

Rodrigues, a Igreja do Convento do Bom Jesus de Valverde de Évora, 

foi concebida em planta central.

No que diz respeito à "ciência do desenho"completava o universo das 

referências teóricas veiculadas no âmbito da "Escola Particular de



341

"Da Architectura e do Architecto Universal"
Gap. Pro.

"Architectura he (como a diffine Vitruvio) uma sciene ia ornada de 
mtas disciplinas, e de vários preceitos, com cujo voto se aprovaõ as 
obras, q as outras Artes fazem. O nome he composto de dous 
Gregos, e quer dizer Princessa das Artes, o qual devidamte lhe 
poseraõ pella heminencia, q ella tem sobre todas as outras q 
(chamadas erra dam te mecha nicas) se praticaõ e exercitaõ sem 
Professores, em Pedra, e na Madeira, e em Metaes. De q procede a 
excellencia da Architectura, e chamadhe Vitruvio sciencia;) porq 
delia sò tomaõ preceitos as outras Artes. EI la sò dà razaõ das obras q 
delias faze, se busca e descobre nella, cousas maravilhosas, e 
escondidas, e sò ella se aproveita de sciene ias certas, q saõ a 
Arithmetica, e a Geometria, sem as quaes he toda Arte vil, e de 
pouco preço, e a que as possuie, quanto tem delias, tanto tem de 
nobreza. Com a communicaçaõ destas, e d'outras Disciplinas, comq 
se orna a Architectura, se differençea tambe das Artes, q procedidas 
so dos sentidos exteriores, se alcanáõ com a experiência, e se 
perfeiçoaõ com o uso das maõs. Mas porq outras Artes Nobres se 
enriquece tambe cõ varias sciene ias, conve q tenha a deffiniçaõ da 
Architectura uma differença própria e esta he, aprovarese cõ o seu 
parecer as obras, q as outras Artes acabaõ, atributo nobilíssimo, e 
concedido sò à sábios e Prudetes.
Nace a Architectura (como diz Vitruvio) da FABRICA, £ DO 
DISCURSO. A Fabrica he uma continua, e costumada meditaçaõ do 
exercido, posta em practica cõ as maõs, na matéria do genero, q 
para a obra for necessariA, E O DISCURSO HE O Q DECLARA E 
DEMONSTRA AS COUSAS FABRICADAS COM PROPOSIÇÃO E 
INDUSTRIA.
E sendo estas duas partes os Progenitores da Architectura pareçe q 
naõ pode ningue usar do nome de Architecto se ellas, sopenade 
usurpar o ti to lo, q lhe naõ pertence. PORQ O USO SÒ NAÕ FAZ 

ARCHITECTO, NE SO O DISCURSO, e assi que quisesse com a 
noticia, e sciencia das cousas soment. Ser Architecto, acharsehia 
muy enganado, querendo por em obra, alguas suas imaginações, q 
desacompanhadas de exercício practico, saõ as mais das vezes 
fantasmas, com q perdendo o credito, e a authoridade, ficara sogeito 
às afrontas, e menospreço dos Officiaes jornaleiros. O que tambe se 
tivesse por digno deste nome, por saber lavar uma pedra, ou um 
madeiro, faltandolhe o Discurso q he a principal parte, em tudo 
ordenara às cegas, de nada poderá dar razaõ, e assi qdo das suas 
obras lha perguntare os Especulativos, ficara mudo, e semelhante à 
matéria em q exercita seu officio. Pello q conve, q tenha noticia da 

practica e seja muy Especulativo, o q quiser mereçer, com justo 
ti tolo o nome de Architecto. E assi o sera, Quem com maravilhosa
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No que diz respeito ao papel da "Ciência do Desenho" no processo 

compositivo de uma obra , na linha da tradição vitruviana, nos parece 

pertinente citar também o segundo capítulo "Das partes de q consta a 

Arch/tectura", do Livro Primeiro:

prporçaõ, e certa regra, ordenar com o entendimto, e especu/açaõ, e 
acabar cõ a practica, todas aquellas cousas, q por mey de movimtos 
de pesos, e ajuntamto de de corpos; podem servir ao uso do home. E 
para ser tal, qual nesta Deffiniçaõ afirma Liaõ Baptista Albati (cuja 
ella he) he necessário q dotado de agudo engenheo, de conselho 
maduro, e de prudência, seja muy estudioso, e ornado de sigu lares 
partes, das quaes seraõ as principaes, o Debuxo, e das 

Mathematicas, a Perspectiva, a Arithmetica, a Geometria, a 
Astronomia, e a Mechanica. Com o Debuxo e Perspectiva 
representara em disenho suas obras; e para fazer a conta da despesa 
delia, e entender, e declarar com numeros as proporçoões das suas 
medidas há de Ter conhecimto da Arithmetica; e da Geometria pa 
medir todas as partes da sua fabrica. Convém q saiba da Astronomia, 
o q lhe for necessário po conhecer a variedade dos tempos; as partes 
do Ceo, e a divisaõ e sitio dos Ventos, e q seja muy destro na 
Mechanica para fabricar cõ razaõ as machinas necessárias pa os 
seus edifícios, o q tudo deve ornar com noticia das Lingoas, para a 
ter do q na sua profissão està escrito, e cõ o conhecimto das letras 
humanas; para manifestar com Arte seus conceitos, e perpetuarse na 
memória dos homes com seus escritos. E naõ pareça aos Tracistas de 
oje, chamados individamte Architectos, q porq e/les naõ tem nenhua 
das partes assinaladas, sabendo so tirar com delicadeza, e limpeza, 
duas fíneas perpendiculares, e quatro Paralellas, se lhes propoem 
impossibilidades na descripçaõ do Architecto, e q isto he pintar um 
Orador de Cicero, e imaginar um Político de Platão, e fingir um 
Princepe de Xenofõte, q estaõ muy enganados: porq os, à q 
antigamte chamavaõ Architectos, por seu justo preço alcançaraõ 
este nome, naõ se dando, senaõ à que pefíos requesitos apontados o 
merecia, e oje naõ faltará que os tenha em muy avantajados dos q se 
propoem; mas como se naõ costuma dar o ti to lo de Architecto, por 
sufficiencia pode ser, q o naõ queira o sciente, havendose de igualar 
cõ efíe o idiota; e q se contente merecer, o q com tanta razaõ se lhe 
nega".
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"Livro Primeiro da Architectura Naval"
"Das partes de q consta a Architectura"
Cap. Ho

"Propostas e declaradas as qualidades q ha de ter hum Architecto, q 
lhe naõ saõ mais necessárias do q he ao Poeta o conhecimto das 
sy/tabas, devesse de saber, q de seis partes consta a Architectura, as 
quaes saõ Ordenaçaõ, Disposissaõ, Correspondência, Ornato, 
Decoro, e Distribuição./ A Ordenaçaõ he uma summaria aprehensaõ 
de toda a obra; A qual o Architecto deve fazer, cõ imaginaçaõ e 
nella a ha de emmendar dos erros, e incovenientes, q se lhe 
offerecere, para q ornada, com as partes, de q a ornamos, saya 
perfeita, e a possa por em practica./ A Disposissaõ he uma 
concertada distinaçaõ das partes, da fabrica q se ha de fazer, ou he 
uma figura da obra posta em debuxo. Porq depois q o Architecto ter 
um universal conceito de toda a obra na sua imaginaçaõ servindosse 
da Ordenaçaõ conve q distinguindo as suas partes, a represente em 
debuxo, para q se veja de todos e principalmte dos da fabrica, a que 
se ha de satisfazer cõ o disenho delia. E esta Disposissaõ se faz de 
cinco maneiras, em Planta, em Montra, em Perfil, em Perspectiva e 
em Modello. A Planta he hum simples debuxo da fabrica, q 
representa a commu secçaõ dos Planos, e por esta se conhece o 
lugar das partes da obra, e seus comprimentos, e larguras, 
medindosse nella suas capacidades. A Montra he huma levantada 
image da fronte, ou dos lados da fabrica, e esta mostra as alturas, q 
na Planta se naõ podem ver. O Perfil he uma representação da 
grossura, sacada, encolhimentos, e profundidade das partes 
interiores do edifício; e assinale esta parte nelle o q em um corpo 
humano mostra um valente notomista, e he mta importância, para o 
conhecimto da Obra, e das despesas delia. A Perspectiva he a figura 
de toda a fabrica como se representa à vista segundo a sua postura e 
à dos olhos. Hè parte agradavel, e pa q se veja debuxado todo o 
edifício em papel, muy necessária. A/iàs millhor o representa o 
Modello, o q! he a perfeita image de todas as partes da obra, 
Costumasse fazer de madeira, de gesso, de Barro, de Cera, e de 

Cartaõ, e nelle estaõ comprehendidas todas as outras quatro Partes, 
porq no Modello se ve, a Planta, a Montra, o Perfil, e a Perspectiva./ 
A Correspondência he a conveniência e proporção das partes de 
toda a obra entre sy, As quaes de tal maneira deve corresponder 
umas as outras, e medirse como os membros do Corpo Humano, do 
qt he comu medida o dedo, o Palmo, o Pee, o Covado, e outras 
partes semelhantes./ O Ornato he uma graciosa fermosura, a 
de/eituosa vista da composissaõ das partes do edifício, o q lhe naçe 
da Correspondência; porq o tem quando as suas larguras, 
comprimentos, e alturas, se corresponde, e armonizaõ/ O Decoro 
he uma decencia e propriedade, que dada na obra, aprovada com



necessidade de uma

arquiteto naval, que ele distingue dos simples mestres de carpintaria,

"fabricadores de Navios", que dominavam apenas a "grosseira practica

(...) de seus mestres".

'Mestre das obras das

É curioso o fato de no tratado de 1576

seguidamente riscada e substituída por "architecto", assim como a
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Assim Baptista Lavanha enfatiza sumariamente a

a palavra "fortificador" estar

JOÃO BAPTISTA LAVANHA = cosmógrafo, substituto de Pedro Nunes.

preparação científica para o arquiteto em geral, com destaque para o

PEDRO NUNES = cosmógrafo-mor do Reino, lente de Matemática e ciências afins 
(tradutor de Vitrúvio e autor de inúmeros tratados);
ANTÓNIO RODRIGUES = "Mestre de todas as obras régias" e "i  
fortificações", lente de Arquitetura Militar e ciências afins;

"Da Divisaõ da Architectura"
Cap. ///
"Consiste a Architectura na Edificação, q he a construcçaõ 
permanente de qlquer cousa. Esta se faz, ou para defensão ou pa 
ReHgiaõ, e comodidade, ou pa Navegaçaõ. E desta repertiçaõ naçe a 
divisaõ da Architectura em tres partes, q saô Architectura Militar, 
Civil, e Naval".

QUADRO DE DOCENTES
DA "ESCOLA DE MOÇOS FIDALGOS DO PAÇO"

Authoridade, A qual se alcança quando se faze as fabricas 
convenientes, e accomodadas ao tempo, ao lugar, e às pessoas pa q 
haõ de servir./ E ultimamte a Distribuição he uma commoda e 
proveitosa despensassaõ das cousas necessárias, e uma ordenada 
Temperança da despesa feita com razaõ. Esta se exercita, quando se 
naõ procura pa o edifício, o q se naõ pode achar, senaõ por 
demasiado preço, e qdo se fabrica, sendo a possibilidade, e 

qualidade do Sor da obra



1579,ocorre na

definição desse profissional

no Alcázar de Madri,

criação de

instituição "Duytsche Mathematique "l04,semelhante, naa

1600, cujo programa concebido pelo

Stevin direcionava-se à formação de agrimensores

mostram que

sistemático intercâmbio cultural entre Portugal e Castela,
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muitas vezes na base da espionagem, anterior à ascensão de Felipe II

transferência da

O sucesso da iniciativa pedagógica da "Escola de Moços Fidalgos do 

Paço da Ribeira" teria impressionado Felipe II e Juan de Herrera 

quando da sua estada em Lisboa por ocasião da união das Coroas 

(1581-1582), inspirando-os

palavra fortaleza riscada e trocada por "edifício"', algo que não mais 

deversão

Matemático Symon

a "Academia de Matemáticas e Arquitectura" em

em solo português.

trazia ainda a palavra arquiteto, justamente por 

momento de transição e

na criação de uma instituição semelhante

e engenheiros militares, também habilitados no desenho.

- Cl. Moreira, R. A teol. de Agrura do Paçod. R«.e .
In: „ MM» enlrc e IvM- » W, f «
204 Cf. Zandvliet, Kees. Mapping for money, p. 75-79.
205MOREIRA, Rafael. Op. Cit., p. 65-77.

se tratar de um

houve um

Universidade de Leiden, em

o dicionário do Pe. Jerónimo"architectos"

e Sylvie Deswarte206Os estudos de Rafael Moreira205

ao trono português (1581), sendo significativa a 

"Escola Particular de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira" de Lisboa,

e "oficiais". Também

outubro de 1 583203. Esta, por sua vez, teria inspirado a

endereçada explicitamente aos

Cardoso, de 1570, não



chegou

outubro de 1 583.

domínios da

o
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rca

seguinte, Herrera completou provavelmente 

enco com o ensino da Arquitetura, seguindo-se depois outros.

a "Academia de Matemáticas e Arquitectura", em

Tratava-se de um centro de altos estudos, instalado numa casa vizinha

DESWARTE-Rosa. Sylvie.De l'emblema à l'espionnage: autour de D. Juan de Borja, ambassadeur 
espagnol au Portugal. In: As relações artísticas entre Portugal e Espanha na época dos descobrimentos, 
1987, p. 147-183.
207MOREIRA, Rafael. Op. CiL, p. 72.
20,ldem, p. 69-70.

com Felipe II207

o cosmógrafo-mor

Paço da Ribeira de regresso à Espanha, o Rei assinou as cédulas de 

nomeação dos primeiros professores: o cosmógrafo-mor JOAO 

BAPTISTA LAVANHA,

Ambrósio Ondériz, para ajudá-lo a traduzir os livros necessários a essa 

matéria e Luís Jorge de Barbuda, para se ocupar da cosmografia e 

geografia. No ano

precedentes na Espanha.

Juan de Herrera, um dos principais arquitetos espanhóis do período, 

a permanecer dois anos (1581-1582) em Lisboa, juntamente 

e ao regressar teria estimulado o Rei a fundar em Madri

ao Palácio Real (o Alcázar), onde durante aproximadamente meio 

século se ensinou a jovens fidalgos matérias de natureza especulativa, 

associadas às suas aplicações práticas, sobretudo nos 

náutica e da arquitetura militar208.

Em dezembro de 1582, menos de dois meses antes de abandonar o

para o Alcázar de Madri no momento da união das duas Coroas. Ou 

seja, ao contrário do que se pensa, Felipe II teria assimilado uma 

estrutura de ensino já consolidada em Portugal desde 1 562 e sem

encarregado de ler matemáticas; Pedro

Sylvie.De


de ensino,

acessíveis

inequivocamente à Esco/a do Paço da Ribeira, que Herrera ainda deve

No entanto, não só a transferência desta Academia para Madri atesta o

Portugal. Alguns outros indivíduos

209
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Rafael Moreira defende a tese de que tal academia teria ori 

lusitana, inspirada

a estreita dependência da corte, o próprio projeto de tornar

A melhor referência sobre o PROGRAMA desta escola castelhana encontra-se no catálogo da 

exposição "Felipe H: Los ingenios y las maquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe H, 

realizada em 1998, bem como em GUTIEREZ, Ramón. La organizacion de los cuerpos de ingenieros de la 

corona y su accion en las obras publicas americanas. In: Puertosy fortifícaciones en América y Filipinas, 

1984.

relação ainteresse espanhol em

escola de D. Sebastião. Já Pedro Ondériz, viera para Portugal a fim de 

completar a

origem 

n a "Escola Particular de Moços Fidalgos do Paço da 

Ribeira". Não é apenas a circunstância de ela ter sido concebida em 

Lisboa que o induz a formular tal teoria. A própria escolha dos 

professores é bastante sintomática. João Baptista Lavanha e Luís Jorge 

de Barbuda eram portugueses, sendo Lavanha um veterano da anterior

ter visto em funcionamento. O próprio TIBURCIO SPANOQUI,

os textos estrangeiros fundamentais, assemelhavam-na

1992: 104-105), deixando discípulos como Cristóbal de Rojas, 

Jerónimo de Soto e Gaspar Ruiz (o construtor do Forte do Bugio); alem 

de ter constituído o primeiro depósito de mapas e plantas militares no 

Palácio Real de Madri.

"Ingeniero mayor de Espana", ensinou na Academia209 (MOREIRA, R.,

sua instrução com Lavanha, de quem se declarava 

discípulo. Na verdade, o programa disciplinar, os objetivos e métodos



aptista Gésio,

desde 1565

material secreto, atuando

tempo em Lisboa sob proteção do

™ldem, p. 70-73 e DESWARTE, S. Op. Cit., p. 147-183.
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caracterizaram este intenso processo de intercâmbio científico entre 

Portugal e Espanha no período anterior à união das duas Coroas, 

serviço de

serviço de Felipe II e Herrera (com quem certamente 

regressou ao país) para modernização de Madri;

4. piloto André Garcia de Céspedes, FUTURO COSMÓGRAFO-MOR 

de Felipe 111, que estagiou algum

muitas vezes comportando-se como verdadeiros espiões a 

Castela210. Entre estes, merecem destaque:

1. matemático, "filósofo" e astrólogo italiano João

ao serviço de Felipe II, oficialmente cosmógrafo

auxiliar do Conselho das índias, mas na realidade chefe de uma

rede de recolha de informações e 

livremente nos meios de ciência portugueses desde pouco antes da 

morte de D. Sebastião;

2. iluminador e cartógrafo Luís Jorge de Barbuda, peça-chave dessa 

"quinta-coluna" castelhana, agindo por conta de Gésio e do 

embaixador D. Juan de Borja (que o tomaria por criado) no interior 

da Casa das /ndiasonde trabalhava;

3. engenheiro Benito de Morales, espanhol especializado em Portugal 

no abastecimento de água, que inventou um novo sistema de 

torneiras para os Chafarizes dos Cavalos do Rei em Alfama (1 575) e 

colaborou com Filippo Terzi em obras públicas em Lisboa (1577), 

colocando depois essa prática de uma década de trabalhos na urbe 

lisboeta a
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2"MOREIRA, Rafael. Op. Cit., p. 72. 
íl2ldem, p. 75.

no âmbito

que circunstâncias concretas) da Escola do Paço da Ribeira e o seu 

imediato renascer no Alcázar de Madri parecem a Rafael Moreira 

típico exemplo da política sistemática de aproveitamento da 

experiência administrativa e imperial portuguesa por parte de Felipe II, 

canalizando para Espanha o capital científico lá acumulado. 

Numerosas obras foram compostas no âmbito212 da "Academia de 

Matematicas y Arquitectura" de Madri. Dentre estas, merecem 

destaque as traduções - Vitrúvio (De Architettura, trad. Miguel 

Urrea, Alcalá, 1582), Alberti (Los Diez Libros de Architectura, trad. 

Francisco Lozano, Madri, 1582), Euclides (Pedro Ambrósio Onderiz, 

La Perspectiva y Especularia de Euclides, Madri, 1584) e Vignola 

(Regia de los cinco ordenes de Architectura, trad. Patrício C 

Madri, 1593) - num surto editorial que lembra o das traduções 

portuguesas dos anos 40/50 desse mesmo século.

relatando mais tarde essa 

experiência no seu Libro de Instrumentos Nuevos de Geometria 

(Madri, 1606) em que divulga os valiosos dados científicos e 

matemáticos que pôde recolherem Portugal;

5. o nosso já conhecido Francisco de Holanda que embora não tenha 

chegado a mudar de país como desejava, ofereceu a Felipe II as 

suas belas produções (hoje sediadas no Escoriai e na Biblioteca 

Nacional de Madri).

É a esse nível de história escondida que a extinção (não se sabe em

Arquiduque Alberto (1583-93),



extensa biblioteca

Resende a pedido de D. João III. Também lhe pertencera (pois figura

em 1541 por Pedro Nunes.

conhecimentos técnicos

mobilizados pela Espanha.

morte dea

2,3Idem, p. 73.
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Estes dados são significativos, na medida em que nos permitem por em 

dúvida a visão, provavelmente equivocada, de que somente Portugal 

havia se beneficiado tecnicamente com a união das duas Coroas ou

em 1610 entre os livros de seu discípulo e herdeiro Francisco de Mora) 

a perdida tradução portuguesa do De Architectura de Vitrúvio, feita

3.2.4.2. A "Aula de Architectura do Paço da Ribeira"

chama ainda a atenção para a

portugueses, tais como: a Álgebra de Pedro Nunes, de quem aliás 

possuía o restante da obra; o manuscrito De !a conserbación de los

Fidalgos do Paço da Ribeira" e 

então criada

que estivesse atrasado em

Rafael Moreira213

Com a extinção da "Escola de Moços

sua transferência para o Alcázar de Madri (1583) - na 

"Academia de Matemáticas

relação aos

"Mestre das

e Arquitectura" - e com 

António Rodrigues (1590), Filippo Terzi foi nomeado 

obras de el-rei", depois "Arquitecto Geral" também encarregado, em 

1594, de supervisionar a formação de três discípulos.

aquadutos, en português, sem dúvida cópia ou o próprio original dos 

"Dois Livros dos Aquedutos" de Frontino, traduzidos por André de

particular de Juan de Herrera, repleta de importantes livros
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Conforme os alvarás de nomeação dos partidistas, esses três ajudantes 

deviam prestar serviços no Gabinete das Obras d'e! Rei, colaborando

Portugal. Não se tratava de uma 

moldes tradicionais de hoje mas de um estágio remunerado 

junto ao ‘‘Mestre das obras de ei-Rei".

escola nos

ganharam terreno os

no desenho previamente

na realização das "trassas" das obras oficiais. As condições exigidas

Cf. SMITH, Robert. Engenheiros militares portugueses no Brasil. \n:Arquitetura jesuítica no Brasil 
(1948), 1962, p. 79, nota 159, "... a tradução da palavra 'partido 'parece aqui autorizada pela implicação 
da ideia de 'ganho', que pala vra possui. D. Raphae! Bluteau, o eminente lexicógrafo português do século 
^Hl, dá os seguintes exemplos: 'dar partido ao parceiro, he concederihe alguma condição vantajosa; 
servir a partido, i. e. por prémio, paga" (Dicionário da Hngua portugueza, Lisboa, 1789)".

CARVALHO, Ayres de. D. João V e a arte de seu tempo, 1984, p. 21 apud PESTANA, Til. p. 30.

para nomeação desses discípulos de partido*’4 era o conhecimento,

Entre a extinção da "Escola de Moços Fidalgos"e a incumbência de 

Terzi de ensinar, observa-se uma lacuna de onze anos, na qual 

padres jesuítas que c. 1590 criaram a "Aula de 

Esfera" no Colégio de Santo Antão, aberta aos jovens nobres e técnicos 

em geral. De qualquer forma, durante sete anos interrompeu-se o 

ensino oficial da Arquitetura em

experiência prévia e a suficiência na Arte da Arquitetura, não havendo 

qualquer aprendizagem teórica dessa matéria. Conforme Ayres de 

Carvalho215 "... ter a praça de aprendiz correspondia a usufruir de um 

'cargo real', que só se obtinha mediante comprovadas habilitações, 

determinando idade e alguma prática

adqu/rida com outros arquitetos, muitas vezes o próprio pai, um tio ou 

um parente que também servia em qualquer dos cargos das suas 

obras". Os pensionistas recebiam um ordenado anual de 20$000 reais 

e eram obrigados a frequentar a cadeira de geometria regida pelo



pensão. O seu primeiro trabalho para Felipe II, em
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série de plantas dos palácios 

acompanhada de um

enviar uma

então Cosmógrafo-mor do Reino João Baptista Lavanha (já de volta a

arquiteto do Duque de Urbino em 

encontrava em Roma a serviço do Papa, recebeu o convite para 

trabalhar em Portugal como engenheiro militar de D. Sebastião. 

Chegou em Lisboa em 1577 e acompanhou o monarca à África em 

1578, sendo ferido na Batalha de Alcácer Quibir, feito prisioneiro e 

a Lisboa, foi

Lisboa para a verificação dos pormenores, reuniu-se com 

Terzi para preparar a visita do novo Rei. Desta forma, o arquiteto do 

Escoriai ficou intimamente ligado a Terzi durante os anos da visita 

régia (1581-1582). Em junho de 1581 foi encomendada a Terzi a 

remodelação do Paço de Lisboa e intervenção na Igreja de S. Roque, 

matriz lisboeta dos jesuítas (1582), bem como foram-lhe atribuídos os 

Aquedutos de Tomar e Vila do Conde. Em 1590 foi nomeado "Mestre

Portugal).

Segundo George Kubler (KUBLER, G., 1988), Filippo Terzi (1520- 

1597) foi educado na corte dos Delia Rovere, em Pésaro, sendo 

1564. Em 1576, quando se

das Obras Reais" atuando tanto em questões relativas à Arquitetura 

civil como militar. A ele foi atribuída a continuação do desenho de 

Diogo de Torralva para o claustro de Tomar, depois de ter sido ali F'8'134

reais portugueses, 

parecer sobre os possíveis aposentos destinados 

ao Rei castelhano, cuja visita era iminente. Quando Juan de Herrera 

chegou em

resgatado ao sultão pelo cardeal-rei. Ao regressar

recompensado por D. Henrique em 1579, que lhe concedeu uma

1580, foi o de



sua morte

(1597), observamos

posto de "Engenheiro-mor do Reino" (1598).

Na "Au/a de Architectura do Paço" (VITERBO, F., 1988: II), iniciada

nos tempos de Terzi, formaram-se não só os mais eminentes arquitetos

Rio de Janeiro (VITERBO).
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a especialização das suas funções, divididas em 

três cargos: a Baltasar Alvares coube suceder-lhe no posto "Architecto 

Geraf; a Nicolau de Frias assumir o posto de "Mestre das Obras de 

ei-Rei"

O alvará de nomeação de Francisco de Frias da Mesquita para a "vaga 

dos tres (...) para aprender Arquitetura", como pensionista do Estado, 

apenas cinco anos antes (1598) de ser nomeado engenheiro-mor do 

Brasil (1603), é bastante significativo. Neste lugar sucedeu-lhe, em

(1598) e encarregar-se da orientação profissional dos três 

discípulos de partido-, a Leonardo Turriano encabeçar o recém-criado

nomeado "mestre das obras", em 1584. Em 1593, no claustro para o 

Colégio dos Agostinhos de Coimbra, repetiu os vãos e sistema 

decorativo da traça de Torralva. O desenho de Torralva para Tomar 

tem evidentes referências no Livro IV de Serlio. Após a FlgJ34t

mas também os mais importantes engenheiros militares atuantes nas 

Províncias do Reino e Conquistas na primeira metade do século XVII, 

tal como Francisco de Frias da Mesquita, enviado ao Brasil em 1603 

(nomeado 2o. ou 3o. engenheiro-mor local c.1616); Diogo Paes, 

nomeado 3o. ou 4o. engenheiro-mor do Brasil, c. 1635; e João Nunes 

Tinoco, cuja atuação na Capitania de Pernambuco encontra-se 

indicada nos seus desenhos, hoje sediados na Biblioteca Nacional do



que nos leva a supor que sua formação

tenha durado quatro anos:
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1602, Henrique de França, o

Por estarem incumbidos de frequentar 

pelo Cosmógrafo-mor do Reino, os partidistas estariam justamente sendo

preparados para o exercício da ciência do desenho, sobretudo nos

aspectos referentes à Geometria Prática necessária para a realização do 

levantamento do

a lição de Geometria ministrada

‘Ei El Rey faço saber aos que este a Ivara virem que ey por bem e me 
praz de fazer merce a FRÁCISQO DE FRIAS de hum lugar que ora 
esta VAGA DOS TRES QUE EU TENHO PROUIDO EM PESSOAS 
NATURAIS DESTE REINO PARA APRENDER EM ARQUITETURA, a 
qual aprenderá com NICO LAO DE FRIAS, MESTRE DE MINHAS 
OBRAS, e asystiraa com ELLE OU COM QUALQUER OUTRO 
MESTRE DELLAS QUE LHE FOR MANDADO, e OUVYRÁ 
GEUMETRIA DE JOÃO BAPTISTA LAVANHA, COSMOCRAPHO 
MOR DESTES REINOS, e auera de ORDENADO CADA AN NO, 
equanto estiuer no dito lugar, VYNTE MIL RS, que lhe serào pagos 
com certidão de Gonçallo Pirez Carvalho, do meu còselho, 
prouedor de mynhas obras, de como serve e he cõtinuo na dita 
assistecia e estudo, e os ditos vynte mH rs começará a vecer de vynte 
de março deste ano presente de EF nouenta e oyto [1598] em diãte 
... "(Torre do Tombo, Chancelaria de Filippe II, Doações, liv. 8, foi. 
249)

sítio, previamente à concepção de qualquer obra, 

envolvendo o conhecimento das teorias difundidas nos Livros I a VI de 

Euclides (que incluíam as definições básicas de Geometria e a resolução de pro

blemas de Longimetria, Altimetria, Planimetria, Estereometria e Trigonometria). 

Conforme se pode notar no quadro abaixo, o tempo de formação variava 

de aluno para aluno, sendo a de Francisco de Frias da Mesquita uma das 

mais rápidas. Por outro lado, observa-se na sucessão dos partidistas, 

verdadeiras dinastias de famílias, como por exemplo a dos Frias e Tinocos:



14/9/1 594 - Diogo Marques Lucas (sucedeu-lhe Matheus do Couto);

11/6/1 598 - Francisco de Frias da Mesquita (sucedeu-lhe Henrique de França);

27/4/1 611 - Eugênio de Frias (sucedeu-lhe Theodosio de Frias Pereira);

? - Antonio Simões (sucedeu-lhe Pero Nunes Tinoco);

20/9/1 604 - Pero Nunes Tinoco (sucedeu-lhe Diogo Paes);

20/9/1616 - MATHEUS DO COUTO (sucedeu-lhe Andre Ribeiro Tinoco);

29/1 2/1 631 - João Nunes Tinoco;

4/2/1 641 - Manuel Martins Cavalleiro;

is mestre das obras do Paço da Ribeira);20/1 1/1 647 - Antonio Torres (promovido de[

? - João Antunes;

1693(?) - João Rodrigues Ramalho.
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•a

9/9/1631 - Theodosio de Frias Pereira (sucedeu-lhe Manuel Martins Cavalleiro ou Antonio 
Torres?);

24/2/1629 - Andre Ribeiro Tinoco (filho de Pero Nunes Tinoco e sucedido por seu 
irmão João Nunes Tinoco);

QUADRO DE ALUNOS DA "AULA DO PAÇO DA RIBEIRA" 
(Cf. VITERBO, 1988:11Z V-VII)

arquiteto ou engenheiro. Um ex-

da própria Aula, tal como Matheus do Couto.

1624 - Diogo Paes (nomeado 3° ou 4’ engenheiro-mor do Brasil);

A substuição dos partidistas se fazia por ocasião da morte ou ascensão 

profissional do aluno, que ao sair passava a atuar e gozar do título de 

partidista podia depois tornar-se lente



Desenho. O estudo do tratado de

copia literalmente
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O tratado do mestre Matheus do Couto, encarregado da referida lição, 

demonstra o tipo de ensino ministrado

✓/

• • •

1594 - Filippo Terzi (morre em 1597);
1598 - Nicolau de Frias;
1631 - Matheus do Couto, o velho;
? - Antonio Torres

acompanharia os

a um Tratado sobre Perspectiva (no qual o autor

no Paço da Ribeira nessa data, 

implicando em questões teóricas referentes a Arquitetura Civil, Religiosa e 

Militar, bem como referentes ao

E naõ tratamos

QUADRO DOS DOCENTES DA 
"AULA DE ARCHITECTURA DO PAÇO" 

(Cf. VITERBO, 1988: II, V-VII)

* É difícil estabelecer a lista cronológica dos professores da referida Aula. Em geral, 
nos Alvarás de nomeação dos aprendizes havia a indicação de que os pensionistas 
aprendessem com o "mestre de obras"que lhes fosse designado, o que significa que 
não necessariamente tratava-se do "Architecto CeraT' e "Mestre das Obras de el- 
Rel’. Com a morte de Terzi, sucedeu-lhe no cargo de "Architecto Gera!" Baltasar 
Alvares e no posto de lente da referida Aula, Nicolau de Frias, nomeado "Mestre das 
obras de el-Rei". Além do "Mestre das Obras de el-Rei", o outro /ente era o 
COSMÓGRAFO-MOR DO REINO, encarregado de ensinar Geometria. A 
susbstituição de ambos era feita apenas por ocasião das suas mortes.

as primeiras 12 páginas do "H Secondo Libro di 

Sedio \ Menciona um livro sobre arquitetura militar que certamente 

demais, embora desaparecido:

Matheus do Couto, o velho, e dos tratados legados pelos padres atuantes 

no Colégio dos Jesuítas, no item seguinte (3.2.4.3), nos dará a medida do 

tipo de formação recebida por esses profissionais no século XVII.

O "Tractado de Architectura quê ieo o Mestre, & archif Mattheus do 

Couto o velho", datado de 1631, contém quatro livros divididos em 

capítulos, somados



aqui o como dentro da agua se poderão edificar estas Pontes, sem a

esgotar; porq hey de tratar no L° DA ARCHITECTURA MILITAR como

longo do texto, a não ser no Tratado sobre

Perspectiva. A versão localizada na Biblioteca Nacional de Lisboa

(Cod. 946) é certamente uma cópia não concluída feita por algum dos

qual

quando, na verdade, contamos 98 fólios. Embora incompleta, trata-se

Ribeira, cujo conteúdo é suficiente para nos dar uma clara noção do

seguinte:

Questões teóricas gerais: "Arquitetura", "Arquiteto" e1) Livro I -

" Teoria das Ordens"-,

2) Livro II - Questões específicas referentes

4) Livro IV - inacabado;

5) Tratado de Perspectiva (incompleto).
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seus discípulos, na

" (COUTO,

o copista menciona ter o tratado 189 }h fólios

"distribuição " e "materiais

3) Livro III - "Desenho", "Galhardia" e "Compostura";

figuras mencionadas ao

aqui Ho, que sómente importa pf seguirmos nosso CURSO.

Matheus, 1631: 59). A estrutura do tratado e quiçá do CURSO é a

no que diz respeito às ilustrações; nele não constam as

se poderá fundar toda a fabrica no mais fundo Rio, ou mar que 

houver..."(COUTO, Matheus, 1631: 70). O tratado está incompleto, 

inclusive

nesta LIÇÃO que vamos dando; me naõ havia de cansar senaõ com

seu PROGRAMA, tal como menciona o seu autor: "... Já disse, que

ao edifício - "forma",

da apostila da Aula de Arquitetura que o mestre ministrava no Paço da



TrigUfos, e as Cot tas, e

LIVRO II

4)

6)

8)
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VCCap.f";
2) "Cap. 7 Em q se define que couza he Architectura ";
3) "Cap. 7 Que partes deve ter o Architecto";
4) "Cap.4 Em q se declara que couza he edificar, e que couza seja Edifício";
5) "Cap. 7 Qual deve ser o sitio para edificar Cidades, ViIlas, ou Lugares; & porque 
indícios conheceremos sua bondade";
6) "Cap.4 Como as Colunas saõ osprincipaes ornatos dos Edifícios";
7) "Cap. 7 Sobre a Coluna Tosca na";
8) "Cap. 7 Da ordem Dorica";
9) "Cap. 7 Que trata da occaziaõ q houve para inventarem os 
Esculturas dos Frizos";
10) "Cap. 1(f Da ordem lonica";
11) "Cap. 1T Da ordem Corinthia";
12) "Cap. 17 Da ordem Composita";
13) "Cap. 17 De alguãs advertências sobre estes cinco generos";
14) "Cap. 14 Sobre as grossuras das paredes dos Templos, e ma is Edifícios, e 
alturas";
15) "Cap. 77 Sobre outras advertências dos Edifícios".

1) "Cap. f Trata ma is particularmente dos Edifícios ";
2) "Cap. 7 Sobre as paredes";
3) "Cap. 7 Também sobre as Paredes";

"Cap. 4 Das condiçoens que as Paredes terão para serem as que con vem ";
5) "Cap. 7 Sobre os Fundamentos";

"Cap. 4 Sobre o edificar no Mar, ou em a/gu Rio impetuozo, e fundo, com 
pedras perdidas";

7) "Cap. 7 Trata de como se hão de cordear os Edifícios";
"Cap. 4 De alguãs dedaraçoens tocantes aos Prumos, Traneis, e Ohveis das 
Cazas";

9) "Cap. 7 "Sobre os Materiaes do o fficio de Pedreyro ";
10) "Cap. 1 Cf Sobre o fundar das obras de toda a qualidade";
11) "Cap. 11° Sobre os Templos";
12) "Cap. 17 Sobre os Frontespicios";
13) "Cap. 13 De que couzas hade constar o Edifício Sagrado, e o não Sagrado para 

ser bom: no qual se dá também razão; porq os vãos hão de ser impares ";
14) "Cap. 14 Sobre alguns Remates de Edifícios dignos de memória, e outras couzas 

tocantes aos mesmos Edifícios";
15) "Cap. 17 De alguns defeitos, e couzas com q se deve ter muita conta no Edificar 

eoq disto se pode emmendar".



LIVRO lli

LIVRO IV
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

"TRACTADO DE PROSPECTIVA"

"Cap. 7 Sobre levantar as monteas das Plantas";
"Cap. 2' Da utilidade dos Telhados, e tectos dos Edifícios";
"Cap. 3 Sobre as Janel las, e Portas dos Edifícios, e outros vãos";
"Cap. 4 Sobre as Escadas";
"Cap. 5 Sobre as Cheminés";
"Cap. 6 Sobre a repartição dos Edifícios nobres";
"Cap. 7 Sobre a compostura em geral dos Edifícios";
"Cap. 8 Sobre as madeiras dos Edifícios";
"Cap. 9 Sobre as pedrarias mais em particular";

10) "Cap. 1C) Sobre os L adrilhos ";
/1) "Cap. 11 Que occazião pòde haver para arruinarem os montes";
12) ?
13) "Cap. 13 Sobre as Pontes";
14) "Cap. 14 Sobre a/guãs advertências do edificar das Pontes";
15) "De alguas Pontes notáveis do Mundo".

1) "Cap. 1 Do principio das couzas, segundo os Filosofas";
2) "Cap. 2 Sobre o montear das abobadas, e mais couzas tocantes a efías".



SUPOSTA BIBLIOTECA DA "AULA DE ARCHITECTURA DO PAÇO"

SERLIO, S. // Primo Libro da Geometria... Paris, 1545 (ou qualquer outra edição).

outra edição).

SCAMOZZI, Vicenzo. Delia idea dell'Architectura Universa/e, Veneza, 1615.
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ALBERTI, Leon Battista. Los diez libros de architectura de Leon Baptista Alberto; 
traduzidos de latim em romance [Francisco Loca no]. [Madrid]: En casa de Alonso 
Gomez, 1582 (ou uma cópia da edição portuguesa manuscrita de 1551).

EUCLIDES. Laperspectiva y especularia de Eudides traduzidas en vulgar castellano... por 
Pedro Ambrosio Omderiz... En Madrid: En casa de la vinda de Alonso Gomez, 1 585.

SERLIO, Sebastiano. [Libro primo [-quinto] d'architettura di Sebastiano Serho ... ]■ 
Venetia: F. Senese e Z. Krugher, 1566.

SERLIO, S. //Secondo Libro di Perspectiva. Paris, 1545 (ou qualquer

SERLIO, Sebastiano. Tutte I'opere d'architettura, et prospetiva, dove si mettono m 
disegno tutte le maniere di edificii, e si trattano di quelle cose, che sono piu 
necessarie a sapere gli architetti... : con la aggiunta delle inventioni di cinquante 
porte, e gran numero di palazzi publici, e privati nella cita, & in vi Ha (...) Diviso m 
sette libridiSebastiano Sedio... Venetia: G. de Franceschi, 1619?

PALLADIO, Andrea. / quattro libri deH'architettura: ne'qua/i si tratta delle case 
private, delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xisti et de'tempij di Andrea Pa IIadi o. In 
Venetia: Apresso Dominico de Franceschi, 1570 (ou na edição castelhana de 1 625).

ALBERTI, Leon Battista. L'Architettura di Leon Batista Alberti; tradotta in Hngua 
Fiorentina da Cosi mo Bartoli_... con la aggiunta de'Disegni. [Venetia]: F. 

Franceschi,! 565.

VITRUVIUS POLLIO. / dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio. Trad. commentati 
Daniel Barbaro... Venetia: F. de Franceschi Senese, 1567 (ou outra edição, como p. 
ex. a de 1584).

VIGNOLA, lacome de. Regia de tas cinco ordenes de Architectura de lacome de 
Vignola. Agora de nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patrício Cadoesi 
Florentino, pintor y criado de Su Mag ... En Madrid, 1593.

EUCLIDES. Los seis Hbros primeros de la geometria de Eudides traduzidos en legua 
espanolapor Rodrigo Camorano. En Sevilla: En Casa de Alonso de la Barrera, 1 576.

SERLIO, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Arquitectura de Sebast/ã Serho 
Bolnes... Agora nuevamete traduzido de Toscano en Romance Castellano por 
Francisco de Villalpando Architecto ... En Toledo, 1552.



Hbn dell'architettura di M. Vitruvio... "e o prólogo do Livro I do "De re

aedificatoria

Livro !, Cap. "Em q se define que couza hé Architectura
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"Segundo nos ensinaõ os ma is famozos Escriptores, será razão 
declararmos, q couza hé aqueiia a que queremos dar principio, q hé 
(como diz V/TRUV/O Princepe dos Latinos, e o que coiheo o melhor 
dos Gregos) hua SCIENCIA q vulgarmente chamamos 
ARCHITECTURA; tam necessária, como agradavel a todo o genero 
humano..."(COUTO, M. 1631: fol.1)

Ao definir a

VITRÚVIO (na tradução de DANIELE BARBARO) para questões gerais 

referentes à Arquitetura e ao arquiteto; e o Livro IV de Serlio para as 

demais questões, inclusive sobre a Teoria das Ordens.

ARCHITECTURA hé hum nome Grego composto de duas vozes, a 
primeira significa PRINCIPAL, e CABEÇA; a segunda FABRO, ou 
ARTÍFICE: He SCIENCIA cõ cujo parecer se approvão as outras Artes 
(...). He ornada de muitas DOCTRINAS, e erudições. E entende 
VITRUVIO por doctrinas propor com RAZAO; e por erudições 
mostrar por PRACTiCA. E naõ hé outra couza senão darnos a 
entender q nesta sciene ia hade haver Mestres, e Discípulos. E

"Architectura"Matheus do Couto cita o Livro I do 7 dieci

Dentre os autores consultados, os dois mais citados são ALBERTI e

Livro !, Cap. T

"E em resolução digo com LEO BAPT/STA ALBERTO que mais 
obrigação se tem aos Architectos, que a outros quaesquer mestres de 
outras sciencias, e Artes humanas; porque a e/les em fim devemos 
tudo o com q a vida humana se sostenta, em razão de sua 
Architectura polida, e a e/les deveis o estares seguros nas vossas 
Cidades, Vil las, ou Lugares em razão também de sua Architectura 
grossa; e muitas vezes venustes só com a sua industria, e com pouca 
perda de fazenda e gente. E quem quizer ver a obrigação em que 
todos estão lea o PROLOGO DO AUTOR REFERIDO de seu primP 
livro, que não relato por evitar prolixidade ..." (COUTO, M. 1631: 
foi. 2)



disciplinas necessárias ao arquiteto, a saber:

1) Gramática;

2) Desenho;

3) Geometria (Prática);

4) Perspectiva;

5) Aritmética;

6) História;

7) Filosofia;

8) Música;

9) Medicina;

10) Leis

11) Matemática aplicada à Astrologia, Cosmografia, Gnomônica.
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"Quer VITRUVIO, e DANIEL sobre el/e, e LEO BAPT. LIB. 9 CAP. 9 
q o Architecto seja bem acostumado, naõ seja ambiciozo, q seja 
modesto; q reprehenda os temerários, q ensine os ignorantes, q 
considere a Arte que professa; isto quanto â boa indinaçaõ. E assi q 
seja CRAMATICO, q seja BOM DESENHADOR, bo GEOMÉTRICO,

Livro /, Cap. 3o. "Que partes deve ter o Architecto"

chamaíhe sciencia; porq entende aqui por Sciencia o conheci nic e 
uso de muitos proveitos, e amaestramentos, q unidos vão direi ta rd1 
ao conhecirri° do fim proposto; Nisto he semelhante às outras 
sciencias; e ainda q ellas também são ornadas de muitos proveitos, e 
amaestramentos, contudo quer VITRUVIO q esta nossa tenha 
aquella differença que he ser Juiz das outras Artes, e approvar suas 
obras, e como o ser Juiz conuem q seja hum sogeito de grandes 
partes, mui EXPERIMENTADO, e feito; declararemos no CapE. Segf*° 
qual elle deve ser para poder exercitar esta faculdade. " (COUT O, M. 
1631: fols. 2-3)

as tradicionaisBaseando-se sobretudo em VITRÚVIO, definiu
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bom PROSPECTIVO, bom ARISMETICO; e que tenha conhecini0 de 
varias HISTORIAS, E q seja PHILOSOPHO, MUZiCO; q entenda da 
MEDICINA, das LEYS, da MA TEMA T/CA, e REVOLUÇÕES DO CEO. 
Quer q seja GRAMATICO; para q lendo os livros lhe fique a 
sus ta n cia na memória, e sayba mandar a ella o que lhe for necesf0 e 
sayba como se hade ler, e escrever, e ff aos de bom entendirr/° lhe 
apurar mais. Quer q'tenha DESENHO PARA Q' COM FACILIDADE, 
E CLAREZA SAYBA MOSTRAR O QUE CONCEBE NO 
ENTENDIMENTO. Que seja CEOMETRICO para poder uzar de 
todos os /NSTRUNf05 e suas OPERAÇÕES; e SAYBA COM 
FACILIDADE TIRAR SÍTIOS e aclarar couzas q'as vezes parecem 
impossíveis. Quer q seja PROSPECTIVOporq'sem a Prospectiva fica 
o Architecto imperfeito por não saber mostrar o q. senaõ pode ver 
com a clareza q convém; e o que for falto desta pie mal poderá 
também julgar das Pinturas se estão bem, ou mal mostradas, e 
enxergadas, approvandoas, ou reprovandoas, e tem o Prospectivo 
grandes ventagens que pode mostrar em Prospectiva muitas 
sutilezas, dar differente graça aos DESENHOS, e TRAÇAS. Quere q 
seja ARISMETICO, porq nesta nossa profissão sem Arismetica se naõ 
pode dar passo, nemse pode saber a despeza das fabricas nem uzar 
bem da Geometria. Querem q tenha conhecini0 de varias 
HISTORIAS para as saber acomodar nos ornatos. Querem q saiba 
PHILOSOPHIA para os fazer Magnânimos ff. Crandes emprezas, e 
sem arrogancia q he hum vicio opposto á verdade; e ff. q saybão 
ouvir; e sofrer erros de cada hum; e para q não recebaõ feitas, nem 
as dezejem, e com isto deyxaõ fama immortal. Querem que tenha 
conhecini0 da MUZ/CA, porque as mesmas PROPORÇÕES delia 

uzamos na ARCHITECTURA POLIDA e com muita RESPONDENCIA 
com ella por ser hua RESPONDENCIA DE COMPOSIÇÃO AOS 
OLHOS, como a da MUZICA aos ouvidos. Querem que sayba da 
MEDICINA, para saberem FAZER ELEYÇÃO DOS LUGARES 
SADIOS, e aonde havera boas aguas. Querem q'saiba de LEYS, para 
q quando edificarem entre sitios de differentes donos, o fação de 
modo, q'thes não cauzem demandas, e discórdias. Querem q sejão 
MA TH EM A TICOS paraque saybão dar razão das REVOL UÇOENS 
DOS CEOS, e ESFERA; e fazer RELOGIOS DE SOL, e dos 

EQUINÓCIOS, e SOLSTÍCIOS.
Conforme ao acima dito difficultozarrf poderia haver hu Architecto; 
Porem diz V/TR. LiB. 1O. CAP. 1O. (de quem LEO BAPTISTA 
APRENDEO) q não he necessaF. q'o Architecto em cada huma 
destas couzas seja perito, como o foy na Grammatica Cicero, na 
Geometria Eudides, na Medicina Galeno, na Pintura Zeuzis, &a. 
Porem quer q'tenha conhecirrP destas couzas no q'tocar a esta 
sciencia, conforme atraz temos relatado, principaltrle ni° 
experientado nas obras, sendo nellas mays temerozo, e considerado



Na definição do "edificar" está implícito o princípio albertiano de

membros (quanto mais bem proporcionados, mais galantes), contendo

madeiras...).

Paralelamente enumera seus ídolos - Baltasar de Siena (?); Bramante;

Antonio da Sangallo, o jovem; Rafaello Sanzio; Vignola; Serlio;

Palladio; Philibert de Delorme; enfatizando

todos eles.
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em si: forma (figura), distribuição (composição) e materiais (pedra, cal,

ser Alberti a cabeça de

q' animozo. Porq' assi como a naturalgeraçaõ iá feita por via de pay 
e may; assi o Architecto hé huã artificioza geração de conceitos bem 
limados e unidos por via de DISCURSO, e FABRICA; e quer Vitr°. 
q'o d\ Architecto seja dotado de grande engenho, e habilidade." (Na 
lateral esquerda: "SER L IO reprehendendo a Bramante no templo de 
4portas e LEO BAPTL/B 9 CAP 9")(COUmf 1631: foi.3-4)

Cap 4o. Em q se declara que couza he edificar, e que couza seja 
edifício"
"O edificar, ou edifício nao he outra couza, senaõ FORMAR NO 
PENSAMENTO HUM CORPO MATERIAL, como qualquer dos 
nossos corpos humanos, e depois de formado na IDEA, e 
PENSAM70, fazefío dar a EXECUÇÃO; e este CORPO de q'tratamos, 
ou Edifício hé composto de MEMBROS, e os que forem dos MAIS 
BEM PROPORCIONADOS, E GALANTES, MELHORES SERÃO; 
contem em sy, FORMA, DISTRIBUIÇÃO, e MA TER/AES, ou achegas. 
FORMA chamamos a figura de todo efíe. DISTRIBUIÇÃO chamamos 
a COMPOSIÇÃO dos membros, & OFFICINAS q em sy conthem; 
MATERIAES, ou achegas chamamos a pedra, cal, madeira, e mais 
couzas de qhe composto.
Este Edifício he habitação em que gastamos a mayor parte denossa 
vida, e efíe nola ajuda a passar bem, e com menos inquietação; 
tomára eu q ff. formarmos este corpo buscáramos sempre os 
melhores, e nos ajudaramos defíes, e dos mais valentes homens, 
como forão BALTHEZAR DE SCIENA, BRAMANTE, SANGA LO,

reflexão apriori- "praecogitare", "praedefinire"- antes de partir para a 

construção. O "edifício" é concebido como um corpo composto de



características do sítio

preocupação urbanística no programada "Aula"-.

1) lugar sadio;

2) nem frio nem quente aos extremos;

3) lugar eminente;

4) acessível facilmente de carro ou a cavalo;

5) dotado de animais sadios e boa vegetação;

8) bons ares e frutos.
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6) com boas águas;

7) com homens bem dispostos, crianças e mulheres sadias;

URBINO, VINHOLA, SERL/O, PALADIO, PHEUSBERT e outros 
famozos q não só seguirão os textos de Vitro. Mas ainda os 
defenderão, como foy o grande LEO BAP,A. ALBERTO, a quem com 
razão podemos chamar cabeça de todos elles; e que este Edifício 
assi formado na idea, ou fosse sagrado, ou não sagrado; publico, ou 
secreto, na Cidade, ou fora delia; sempre estivera em sitio alegre, e 
vistozo; não nos afastando nelle dos ditos TEXTOS DE VITP3 que foy 
o lume, e restauração da verdadeyra Architectura; e quem assi o 
fizer será louvado dos peritos, e o q usar o contrario, reprovado, e 
tido em pouco. E já Sedio no seu tempo queixava, e tinha em pouca 
conta os Architectos q tratando de agradar, falsificauão os textos de 
VITRf\ E qualquer que este corpo seja HADE IMITAR TAMBÉM AOS 
BENS PROPORCIONADOS CORPOS HUMANOS, QUE QUANDO 
NELLES NÃO HÁ DEFORMIDADE, VOS RECREAIS DE OS VERDES; 
ASI NESTE NOSSO CORPO DE EDIFÍCIO QUANDO O TODO DIZ 
COM A SUA P't E TUDO NELLE SE ACHA BEM COMPOSTO E 
PROPORCIONADO PARECE Q NOS NÃO PODEIS APARTAR DE 
OLHARES PARA ELLE PELO MTO QUE AGRADA Á VISTA." 

(COUTO, M„ 1631: foi. 4).

No Capítulo 5°, Matheus do Couto explicita as

ideal para se edificar Cidades, Vilas e Lugares, denotando uma
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"Cap. f) Qual deve ser o sitio para edificar Cidades, Villas, ou 
Lugares, e porque indícios conheceremos sua bondade.

Hase de procurar, q o lugar onde qualquer destas couzas se hajão de 
edificar seja sadio, e que nelle não haja extremos de frio, ou 
quentura, q são as cauzas principaes com q se corromprem e 
descompõem os elementos de q nossos corpos são composto, e 
tomara eu q o edifício da Cidade, Vi Ha, ou Lugar, e ainda das 
quintas, ou granjas, estivera situado em o lugar ma is EMINENTE, e 
mais vistozo do sitio que elegermos, e onde se pudera chegar com 
carro sem difficuldades, e a cavai lo; e tomara q'nunca edificáramos 
em lugar tam áspero, e levantado, como edificou Caligula no mayor 
cume dos Alpes; nem também em dezerto como antigamT esteve 
Inglaterra; e não no Inverno, e Verão se possa também hir.
Costuma vão os antigos quando queriam eleger lugar sadio, mandar 
abrir os Animaes, e verihe os fígados, e naquelle sitio, onde el/es se 
criavão bons, e sãos, tratavão de edificar, e tinhão este por grande 
indicio de bom sitio. Também olhando se naquelle lugar se criava 
bom Arvoredo, bons gados, boas aves; e se o sitio era bem 
assombrado, alegre, e descarregado de Névoas; também estes sinaes 
tinhão por de boa cafídade de terra, e alem disto querem q se 
edifique onde a terra não for rd° quente; porq a nC quentura athe os 
metais incorruptíveis derrete. E havendose de escolher querem antes 
sobre o frio, porq com este se corroborão os viventes, como o faz o 
ferro quente com a agua fria; e alem disso para o frio há reparo com 
roupas, tectos, e muros, e para a quentura tudo o que se faz para a 
temperar, dana. He o principal ponto nos si tios haver boas aguas; 
porque conforme diz Hipocrates Medico, onde as não há, sempre se 
crião nos homes muitos generos de doenças inrepara veis; e a roim 
agua he nd° sogeita a hidropezia, e a não criar couza boa: das Aguas 
trataremos em seu lugar.
Também não tomára extremos nos sitios de frios, e quentes como 
em Madrid, que são taes q obriga aos Meninos q vão á escola levar 
brazeyros com sigo, e toda a pessoa que pode tefíos de ordid°. em 
caza, e são taes q as próprias molheres em suas cazas os tem debaxo 
das suas roupas quando estão assentadas; e a quentura hé tanta no 
Verão q obriga a viverem debaxo da terra em covas; e com haver 
tam salutiferas aguas, pouco são os homens macho, e femea que 
vivão 60 annos, digo os que nacem na terra, e vivem nella, e há rd° 
roins doenças e rd° poucas crianças, q he também indicio de roin 
terra.

Há outros indícios mais secretos para ver se a Região hé de bons 
ares, e Aguas, e he ver se nella se crião homes bem dispostos, e se 
vivem aly rri° e se ham rdos meninos, e sem aleijão; e se cria nios 
fruitos, e bons; e se as molheres não parem monstruos, como em



para tanto suas principais referências são sobretudo:

1) Serlio (Livro IV);

2) Vitrúvio (tradução de Daniele Barbaro, Liv.3, Cap. 3 e Liv. 4, Cap.

1 e 7);

3) Palladio, Liv.1 ;

versar sobre a origem das colunas e

pilares, principais ornatos dos edifícios.
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colunas ou pilares - Toscana, Dórica, Jónica, Coríntia e Compósita - e

4) Alberti, Liv. 6, Cap. 13, ao

alguãs regiões, onde os parem, e com rrf“ disformidades; tal lugar 
como este dizem elles, q não he bom q se approve ainda dos 
corpos, ensensiveis poderemos colligir se he bom o ar daq'lla 
Região, onde queremos edificar, porq se os dos corpos estiverem 
gastados, hé sinal de malignidade. E assim hauemos de notar q toda 
a Região nociva p\ Os corpos, o he também para as habilidades, e 
engenhos, e forsas; e a q' for nociva de ordirf0. Cria também 
animaes, e bichos peçonhentos, o q' não tem a que por natureza hé 
boa."

do edifício e sua "composição" apresentavam relação direta com o

sítio e a “Ordem" escolhida. Elabora um resumo dos 5 gêneros de

bem como o fato de o arquiteto português estar relacionado à geração

dali para a Teoria das Ordens, este foi o roteiro adotado por Couto em 

e quiçá na sequência das L/ÇOES. Tais questões 

vinculavam-se aos itens FORMA e DISTRIBUIÇÃO, já que a "figura"

seu Tratado

Da definição da Arquitetura e do arquiteto, para a escolha do sítio e

Em geral, Matheus do Couto coloca em paralelo a opinião dos três 

primeiros autores, numa espécie de balanço da historiografia sobre o 

assunto. É interessante observar a didática com que expõe a questão,



Anf/gos(THOENES, C., 1985: 261-271). Se no reinado de D. Joao III a

bem como a publicação das três edições do "Medidas de! Romano"

adesão à

a
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Ordens, malgrado tratar-se

em pleno período da união das 

no que diz respeito à Teoria das 

da sistematização mais simplificada da 

questão. Em contrapartida, veremos em finais do século XVIII a adesão

dos TRATADISTAS responsável pela invenção e divulgação de uma 

"Teoria das Cinco Ordens", ausente em Vitrúvio e na Arquitetura dos

a complexidade e

de Diego de Sagredo, evidenciam um contato com a primeira geração 

de TRATADISTAS, vinculada ao renascimento e exegese do texto de 

Vitrúvio em confronto com as obras antigas sobreviventes em Roma; 

nos reinados de D. Sebastião (vide os tratados de António Rodrigues) e 

dos Felipes (vide o de Matheus do Couto) é nítida a

tradução de Vitrúvio (1547) e Alberti (1551) para a língua portuguesa,

tratadística de difusão. Esta pasteurizou 

ambiguidade presentes no texto de Vitrúvio, não compatíveis com o 

que se via na arquitetura romana remanescente, inventando uma 

"Teoria das Cinco Ordens" palatável a todos e difundindo-a, com 

enorme sucesso, para além das fronteiras de Itália.

Achamos oportuno reproduzir aqui tais passagens por se tratar da 

primeira sistematização da Teoria das Ordens feita por um arquiteto 

português e constituir-se nas lições ministradas no âmbito do curso 

oficial destinado à formação desses novos profissionais, representando 

um verdadeiro ESTADO DA ARTE do período. O tratado de Vignola 

não estava presente nas citações de Matheus do Couto. Embora 

traduzido para o castelhano (1593) 

Coroas, não se constituiu em fonte



implicando inclusive na sua tradução para a língua portuguesa (1787).

"Cap. 7 Sobre a Coluna Toscana
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JÁ DISSEMOS O MOTIVO Q OS ANTIGOS TIVERÃO PARA 
INVENTAREM AS COLUNAS; AGORA TRATAREMOS (foL 7) de 
cada huã em particular, e PRIMEYRAM™ DA TOSCANA. Esta 
Coluna hé a mais humilde de molduras q ha; e parece q ainda tem 
a/guã couza dac]es seus primt°s princípios. Esta teve seu principio em 
huã Provinda de Italia chamada Toscana donde tomou o nome,

"Cap. 6 Como as Colunas são os principaes ornatos dos Edifícios

O PRINCIPAL ORNA TO DOS EDIFÍCIOS, querem nossos MA YORES 
q sejão as COL UNAS, ou PILARES, q são outro genero de Colunas; 
porq muitas juntas ORNÃO, e AUTORIZÃO os Edifícios, e huã só 
também orna; porq muitas vezes se costuma pola em huã praça, ou 
estrada para autorizar aquefíe sitio; e quanta fazenda os Antigos 
gasta vão nefías podemos ver em LEO BAPTISTA ALBERTO fíb. 6. 
Cap. 13. Estas Colunas tomarão seu principio de huns pontaletes 
com que os Antigos sustentavão as suas choças; ensinandolhes a 
experiencia q estes pontaletes ha vião mister alguã couza no pé, e na 
cabeça, que pudesse sustentar o pezo das dittas choças; e asi a 
necessidade os obrigou a fazerem hus círculos de ferro ff- n^° 
fenderem com o pezo. Daqui vierão aperfeiçoandose cada vez mais, 
athé q os mais polidos Architectos que depois vierão inventarão 
delles BAZAS, e CAPITEIS do modo q hoje os temos; e do tronco 
delles fizerão tronco da COLUNA; IMITANDO NAS MEDIDAS 
DEL LA AS DO CORPO HUMANO. E ainda q nos princípios nào 
começou o engenho dos homes a dar na perfeição destas Colunas; 
contudo foy crescendo tanto, e labutando sua industria, e juizo com 
as imperfeições delias athé que as vierão a aperfeiçoar, e fazer do 
modo que hoje as uzamos deyxando agora as opiniões q ha sobre 
senão ordenarem, e determinare logo no principio os 5 GENEROS 
de q hoje uzamos, TOSCA NO, IONICO, DO RICO, CORINTHIO e 
COMPOZITO, trataremos de todos efíes, e primeyramente do 
Tose a no, posto que diz VITR. Lib. 4.Cap.1. que a Coluna fot a 
primeyra que se uzou nos Templos (foL 6)".

incondicional às "Regras das Cinco Ordens...", em detrimento dos

tratados de Serlio (vedete nos séculos XVI e XVII) e Palladio,



Serlio, referente à Ordem Toscana.
Fig.135
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Supomos que a Estampa A seja uma cópia daquela do Livro IV de

como affirmão todos os AUTORES, e em particular PALADIO 
(Lib. 1"). A obra TOSCANA toda he FORTE, e senão deve por senão 
DEBAIXO de todas as ORDENS, quando as haja, huã sobre outra; 
ANTIGAM” SENÃO UZA VA DESTE CENERO, SENÃO FORA DAS 
CIDADES, E MISTURADO COM OBRA RÚSTICA, concede nossos 
MAYORES q'os ALPENDRES q houverem de levar COLUNA DESTE 
GE NE RO possão ter mayor espaço de huãs a outras, porquanto elles 
NÃO vem, em q sobre ellas haja ARQUITRAVES DE PEDRA , 
SENÃO DE MADEYRA. E DANIEL (Vitr. Lib. 3. Gap. 3) no seu 
comento, PALADIO, e os ma is, e todos querem q esta Coluna seja 
de 7 GROSSURAS com sua baze e Capital (sic). SERL/O (Lib. 4) 
quando trata delia, quer q não tenha ma is que 6 dando por razão q 
he genero q sustenta ma is pez o, e q assi bastão as 6 GROSSURAS; 
alegando para isto q he a medida antiga q ellas tinhão, e q como hé 
o pr°. genero, será razão DARLHE ESTA MEDIDA TIRADA DO 
CORPO HUMANO, como são todas as Medidas famozas; ao qual 
no principio lhe davão 6 comprirdos do pé; e assi quer q a baze e 
capitel tenhão semelhança com o pé, e cabeça do d° Corpo 
Humano. E diz DANIEL, comentando VITRo. Q BAZA hé hum nome 
Grego, que em Latim se chama ESPIRA, que quer dizer couza q vay 
em Redondo, e assi o são as Bazas. EM FIM OU SEJÃO DE 6 OU 7 
GROSSURAS A ALTURA DO SEU CAPITEL, E BAZA SERÁ CADA 
HUM DELLES PELA METADE DA GROSSURA DEL LA; entrando 
nesta altura a MOCHETA. No que toca a esta BAZA nisto con formão 
todos; advertindo q' MOCHETA DAS BAZAS NAS OUTRAS 
COLUNAS HE PARTE DAS MESMAS COL UNAS, E NÃO ENTRA NA 
ALTURA DA BAZA, MAS NESTA TOSCANA SY. E advertindo 
também, q todas as molduras das bazas são nas colunas redondas, e 
o pHnto quadrado; Mas nesta COLUNA TOSCANA quer VITRo. q 
seu PLINTO seja REDONDO, e q saque para fora a 3" P1E DA 
ALTURA DA DTA BAZA de cada parte. Nisto vem também PALADIO 
com os mais; porém SER LI O, querq esta sacada do PLINTO da 
BAZA se tire na forma seguinte. Formando o capitel desta Coluna 
com as suas deuidas sacadas e medidas, e depois de asi feito, se faça 
hum quadro perfeito da Largura do taboleyro de cima; e a diagonal 
deste quadro seja a sacada do PLINTO desta baza, e o BOCEL que 

toque o PLINTO desta baza, digo que toque o prumo do pHnto desta 
baza, e a MOCHETA q saque o q tiver de alto, fazendose na forma q 
adiante se mostra (ESTAMPA A). E atribui o sacar destas bazas á 
sacada q faz o pé, e asi vão conformando estas medidas, com as dos 
Corpos humanos... "(fot.8)
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"Desta BAZA temos apontado a altura; agora resta dizermos AS 
MAIS MEDIDAS, q são a AL TURA DELLA FEITA EM DUAS PARTES; 
e huã ficará ao cP PLINTO, e a outra feita em 3 PARTES; 2 FICARÃO 
AO BOCEL, e 1 A ESCAPO LA, OU MOCHETA.
O CAPITEL TEM A MESMA AL TURA DA BAZA, NÃO ENTRANDO 
NELLE O COLARETE que hé da Coluna. Este CAPITEL faremos em 3 
Pu> huã será para o TABOLEYRO de cima, outra para o meyo 
BOCEL com o filette q vay por baixo delle q será a 4 ff. desta ff . a 
outra pF restante sera para o frizo. E o COLARETTE será a metade do 
& friso; e o seu filette a 3f pte. AS SACADAS DESTE CAPITEL 
SERÃO NESTA FORMA: o filette do frizo o q tiver de alto; o meyo 
Bocel o que tiver de alto, entendendose esta sacada do filette ff. fora 
e a metade deste filette sacará o taboleyro mais q o cP. Meyo bocel; 
e o co/arette o menos sacara o que tiver de alto.
Esta Coluna se diminue a 4 pf. ametade para cada banda, fazendose 
como adiante se mostra. Feyto o TRONCO DA COLUNA EM 3 
PARTES; na primeira começando de baixo faremos hum meyo 
circulo repartido em 4 partes de cada banda; de modo q a ultima 
destas 4 p!es. fique no prumo da diminuição da Coluna por cima. E 
desta pP‘ do meyo cirrf. para cima as 3 partes destas 3 faremos em 4 
e de cada bua delias hiremos levando os prumos do repartimento do 
d°. Meyo circP. acada huã das 4 pF que das duas fizemos; e assi 
ficara o tronco desta Coluna, e das mais repartido, e diminuído 
perfeitarrF como se vé na cf Fig. E ff. com mais facilidade 
fazermos esta diminuição, deixaremos hir a prumo a prirríf pie das 3 
como sempre há de hir; e dahi á diminuição da Coluna levar hua 
Unha; advertindo q em todas as Colunas se guardão estas REGRAS 
de diminuição, e os q diminuem menos fazendo mais pD no meyo 
circulo; quando as querem diminuir perfeitamente.
Não se auerigua Pedestal nesta Coluna, querem algus que tenha 
debaixo da baza outro plinto da altura da mesma baza. Mas SER LIO 
lhe ordena pedestal na forma antecedente, repartindo o plinto da 
baza em 4 pf5. Destas 4 ffes tomaremos duas e as acrescentaremos 
ao comprimento do cP plinto, e ficão 6 ff 5 e todas 6 he o comprirrF 
ou altura do Pedrestai, ficando o Limpo sempre fig*. quadra, como 
nas figuras antecedentes se mostra, sem levar por embazamento, 
nem simacio, mais q aquellas faxas de cada hua das 6 pf 5 q sacarão 
o q sacar a MOCHETA, ou ESCAPOLA da BAZA.
POR CIMA DO CAPITEL se assenta a SIMALHA, q he hum todo que 
CONSTA DE 3 f*s chamadas, ARCHITRA VE, FRIZO, e CORNIJA; e 
cada huã destas 3 f*s consta também de outros membros, e faltando 
a esta SIMALHA alguã destas 3 f*s, já não he SIMALHA perfeita. A 
própria SIMALHA TOSCANA consta dos MEMBROS, E



Ordens Dórica, Jónica Fig. 136

Ordens,
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Sobre as

as do

REPARTIÇÃO DELLES NA FORMA SEGUINTE: Em cima do CAPITEL 
vay o ARCHITRAVE da própria altura do CAPITEL; e a E> F^de/ie 
será a sua MOCHETA, a q daremos a metade do q tiver de ai to, de 
sacada. O FRIZO terá outra tanta altura como o ARCHITRAVE. A 
CORNIJA terá a mesma altura q feita em 4 Cs hua ficará p\ o MEYO 
BOCEL de cima, 2 ff. CORONA, e outra pa. a BAXA debaixo dei ia. 
Dis SE RUO quando trata desta Cornijá no seu 4 L q se poderá 
enriquecer com mais a/guas molduras tocantes a este genero, como 
também se pode ver na figura antecedente. Também no mesmo 
lugar adverte o mesmo AUTOR, que se poderão fazer por baixo da 
CORONA algus DENTES e q he de parecer, q sempre estas 
CORNIJAS fação bem sacada, porq autorizão rd° as obras, quando 
as pedras o sofrem.

Este CENE RO TOSCANO, temos dito q hé o MAIS FIRME, E FORTE, 
e asi foy necesf0 havei lo ff se accomodar nas FORTALEZAS, 
MURALHAS, PORTAS DA CIDADE, e nas FABRICAS NOBRES, onde 
haja de haver outros generos; e ff. elles este HÉ O FUNDAM'0 a /em 
do q os ANTICOS NO CAMPO se empregauão rd° em edificar á 
TOSCANA com mestura de RÚSTICO; e hase de notar q a/guas 
destas obras se poderão ornar, mais ou menos, afastando da 
qualidade do genero.
Em Roma, e parte da Italia, e na Província da Tosca na, se acharão 
grandíssimas FABRICAS deste genero, e todos os AUTORES 
conformão nisto, e apontão rrP5 delias, e os AUTORES q as 
inventarão de q ti verão noticia, que por não fazer a nosso propozito 
não relato. E damos fim a este genero com dizer que o RÚSTICO por 
mais delicado q seja, como uzarão alguns antigos nunca perdeo esta 
especie." (foL 9-10).

e Coríntia, optamos por apresentar

fotocópia do texto original (vide ANEXO II), para que se pudesse fruí-lo Fis137 
Fig.138

na sua essência, sem os prejuízos de uma transcrição equivocada. 

Dada a ausência das ilustrações, achamos oportuno introduzir 

Livro IV de Serlio, certamente copiadas pelo arquiteto português. Ao 

que tudo indica, a edição castelhana de 1552, provavelmente servira 

de base ao mestre português, visto ser o léxico empregado, relativo às

muito semelhante ao castelhano - "colarete, pHnto, meyo



bocel,

determinado

conforme nos fala Matheus do Couto:

1) ORDEM TOSCANA - o gênero denota firmeza e força. Os Antigos

Fig. 135

em relevo).

cidades e obras "rústicas", sobretudo nos alpendres das casas de

ser colocado debaixo de todas as demais.

2) ORDEM DÓRICA- Fig.136

e casasuso

Fig.137

de Arquitetura Religiosa, adequava-se
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campo, cuja arquitrave de pedra podia ser substituída por madeira. 

No edificar à Toscana era comum o emprego das bases rusticadas. 

Se o edifício apresentasse ordens sobrepostas, tal gênero deveria

elementos rusticados (em pedra talhada, apresentando superfície

Conveniente às fortalezas, muralhas, portas das

o gênero denota solidez e robustez. Os antigos 

dedicavam-no às divindades robustas - Júpiter, Marte, Hercules.

dedicadas aos

obras fora das cidades, em geral mesclado a

na Arquitetura Religiosa

Santos que padeceram pela fé. Em se tratando de 

edifícios dedicados a

usavam-no em

Serlio recomenda seu

architrave, friso, cornija, corona, dentes etc".

No que diz respeito ao CARÁTER do edifício, portanto ao DECORO, a 

cada ORDEM vinculava-se um "sentido", a saber,

Arquitetura laica, o gênero adequava-se aos

grandes personagens, soldados e homens relacionados às Armas.

3) ORDEM JÓNICA - gênero conveniente aos edifícios dedicados às 

"Matronas" e aos homens letrados de "vida quieta". Em se tratando 

aos templos dedicados a

mocheta, baza, pedrestal, simacio, escapo/a, sima/ha,



edifícios

Nos

edifícios laicos, de particulares, convinha às pessoas

honesta e casta.

Fig.139

nos Arcos do Triunfo.

Em função das dificuldades de leitura do microfilme que dispomos, no

passagens do texto mais legíveis.
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Santos de "vida robusta e branda" e Santas "matronas" (mulheres 

respeitáveis pela idade, estado e procedimento; mãe de família).

4) ORDEM CORÍNTIA - Diz a lenda que seu capitel

A ORDEM COMPOZITA FOY INVENÇÃO DOS ANTIGOS 
ROMANOS, alguns lhe chamavão LATINA, e outros ITAL1CA. ESTA 
ORDEM COMPUZERÃO DA IONICA E CORINTHIA, meterão no 
Capitel as voltas do lonico com os ova los e o mais tomarão do 
Corinthio (Fo!.22)" 
/.../

Esta Baza na Coluna Compozita, e em Romano ARCHO DE TI TO 
ESPASIANO. esta coluna pode ser estriada como cada qual das 

cas ou Corinthia, e o Capitel se poderá fazer com as regras dadas 
apite! Corinthio fazendo as voltas algum tanto mayores q as do 

Capitel Corinthio, E este Capitel esta feito no Arco acima dito
/•••/

Estes Pedrestais sendo os seus vivos sempre a prumo; digo isto, porq 
tz SERUO; q em Athenas Cidade nd° nobre HÁ ALGUS Q SÃO 

DIMINUÍDOS PELA Pe DE CIMA; do que HA VEMOS M° DE FUGIR;

"Da ordem Composita

que diz respeito à Ordem Composita reproduzimos aqui apenas as

sagrados dedicados à Virgem Nossa Senhora 

virgens, inclusive Mosteiros que guardassem tal virtude.

de vida

se derivou de Fig.138

5) ORDEM COMPÓSITA - gênero composto das ordens jónica e 

coríntia, inventado pelos Antigos romanos e empregado sobretudo

e Santos ou Santas

uma Virgem. Nesse sentido, o gênero convinha aos



profissionais portugueses. Gozando das licenças poéticas advindas da

contemporâneos da tratadística de Serlio, Daniele Barbaro e Palladio -

cuja ânsia de liberdade, em face à camisa de força imposta pelas

preceptivas do Renascimento, levou a romper com a métrica, o rígido

regras que presidiam o emprego do léxico

e sintaxe clássicos - os arquitetos portugueses seiscentistas também se

Regras difundidas pelapermitiram burlarinventar, certas
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"Cap. 13
De a/guãs advertências sobre estes cinco generos

e HE CONTRA A OPINIÃO DE TODOS OS FAMOZOS AUTORES" 
(foi. 23).

Conforme ao q temos dito, temos assentado o como havemos de 
fazer os 5 Generos antecedentes, e onde os havemos de appHcar, e a 
quem, e primeiro q vamos ma is avante, ADVERTIREMOS Q AS! EM 
COLUNAS, COMO EM CORPOS DE FABRICAS ONDE FOREM 
HUS SOBRE OUTROS ORNADOS COM COLUNAS, SEMPRE A 
ORDEM DE CIMA HADE SER DIMINUÍDA DA DEBAIXO DELTA A 
4 /*. ASSt EM GROSSURA COMO EM ALTURA. SERUO noto 
encomenda no FIM DO UB. 4 e em outras muitas ffs. Mas sendo 
cazo, q se fação 3,4 e 5 Ordens, huas em cima das outras, não he 
possível que se possão todas diminuir a 4 ffporq virião as Ordes 
ultimas tam diminuídas q parecerião desproporcionadas. E querem 
os MELHORES AUTORES (e não pode deyxar de ser) que as 
primeyras ORDENS TOSCANA e DORICA sejão de modo que o 
vivo do Pedrestal de cima (havendoo) e quando não o vivo do PUnto

Como vimos, ao léxico estava atrelada uma métrica e uma simbologia, 

cabendo ao bom arquiteto compor os diversos elementos, conforme as

sistema das proporções e as

TRATADÍSTICA, tal como se lê no Capítulo 13, do Livro I:

ruptura encabeçada pelos artistas italianos, ditos "maneiristas",

preceptivas da sintaxe clássica - plenamente conhecida pelos
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da baza de cima, venha no prumo da grossura da Coluna de baixo 
pelo pé; e os outros ff. cima se poderão hir compondo de modo q a 
q ficar de baixo da ultima fique o vivo do Pedrestai no prumo da 
diminuição da Coluna q tiver debaixo; e melhor ser a no prumo da 
grossura q tiver pelo pé e quando estas Colunas se edificarem em 
partes livres fora de estarem encostadas, NOS NÃO AFASTAREMOS 
DAS RECRAS DADAS. E offerecendose estarem encostadas, neste 
cazo a poderemos fazer mais alta, e quanto mais a formos 
encostando, e metendo pi* parede, tanto mais alta a poderemos 
fazer, e assi poderá sofrer melhor o pezo, Mas quizera eu por 
RECRA que a Coluna quando se encostara a parede nunca se 
metera nella mais q a metade como parece na FIGRA ADIANTE A . E 
metendose menos da metade se poderá acompanhar com seus tres 
pilares, de modo q sempre ficará parecendo a metade, como parece 
na FIG^ B.
Estas Colunas, e Pilares encostados na forma prezente sofrem mais 
pezo, e se poderão fazer mais altas do q as RECRAS pedem como 
acima temos dito. E destas mesmas REGRAS poderemos usar nos 
Pilares quadrados, e os poderemos diminuir assi e da maneira q o 
fazemos as Colunas. 
NOTA. MUITAS VEZES, OU POR POUPAR DESPEZA, OU POR 
PROPORCIONAR OS PILARES ENCOSTADOS DE HUÁ FACHADA, 
HE NECESSÉ0. NÃO HAVER NELLES CAPITEL POSTO Q HAJA 
BAZA. EU JÁ TIVE DISPUTA SOBRE ESTE PONTO, porq houve hum 
ARCHITECTO q o quis reprovar NA FACHADA DE S. VICENTE 
DESTA CIDADE DE LXA a q foy necessP acodir eu p!a authoridade 
de tam grande MESTRE MEU, como foy BAL TEZAR ALZ q D's tem, 
INVENTOR DELLA, TAM SCIENTE E DE TANTA EXPERIENCIA 
NESTA ARTE, Q SEM FAZER ACRA VO DOS MAIS DO SEU TEMPO, 
ELLE ERA TIDO POR MELHOR. E EU DIGO QUE NÃO HÉ 

CONTRA OS TEXTOS DE VITR. ORDENAR NOS PILARES DE 
ENCOSTO BAZAS, SEM CAPITÉIS; porque já SER LIO o uzou, e dá 
lugar ao que digo, no seu Lib. no Templo da forma Octagona; e 
PHILIPPE TERCIO, tam nomeado também o uzou em outro edifício 
principal nesta Cidade de LiZ. q he no FORTE. Porem advirto q a 
SIMALHA hade ser q imite o CAPITEL DORICO.
He de notar q há algus ARCHITECTOS QUE POEM HUÁ 
MOLDURA DE HUÃ INVENÇÃO SOBRE OUTRA DA MESMA 
INVENÇÃO; HÉ CONTRA OS TEXTOS DE V!TR°. E HASE DE 
FUGIR Mto DISTO. E também POEM HUM PE D R ESTA L SOBRE 
OUTRO, CONTRA O Q ENSINÃO TODOS OS AUTORES, ASSI 
ANTIGOS COMO MODERNOS. Porq ASSI COMO NUNCA SE 
PODE POR HUÃ COLUNA SOBRE OUTRA SEM INTERPOZIÇÃO 
DE SIMALHA; ASSI HUM PEDRESTAL SOBRE OUTRO NUNCA SE 
HADE PÓR SEM INTERPOZIÇÃO DE COLUNA, e a necessicf



Embora

siga Serlio, Palladio e

colocações de Serlio. Convém ressaltar que o autor

elaborou

e

expressando o seu próprio parecer.

EURRITMIA,

377

Nos capítulos seguintes, versando indiretamente sobre ORDENAÇAO,

jamais copiou mecanicamente passagens desses tratados, ao contrário

no que diga respeito à Teoria das Ordens Matheus do Couto

especialmente as

obrigar a q se levante o edifício, ou qualquer corpo de He; em tal 
cazo poderemos por debaixo das bazas outro p/into mais alto q o da 
baza, a que chamaremos SOB AZ A, ou SOCO. E debaixo dos 
Pedrestaes poderemos também por outro P/into da altura que nos 
parecer, quadrado sem Moldura. TAMBÉM SOU DE PARECER, que 
nos corpos dos edifícios 2os., 3os., 4os., e 5°s- corra hum P/into por 
cima das Si ma lhas, de tanta altura, como tiver de sacada a Sima lha 
q for debaixo delle e sobre este Plinto se plantem as Colunas ou 
Pedrestais. SERLIO o encomenda no mesmo 4 L!B°. Também os 
Antigos uzavão diminuir a/gus vãos de Portaes, ou JaneIlas, 
fazendoos pJA banda de cima mais estreitos q por baixo. NÃO 
ACHEY JAMAIS RAZÃO COM QUE OS DESCULPASSEM DE 
COUZA TAM IMPRÓPRIA; porq se o fazião dando razão q 
diminuião estes vãos assi como as Colunas, como algus querem 
dizer, hé couza q não tem fundarri0 e se o fazião por lhes parecer 
bem, não he de crer q h ornes tam eminentes tivessem tal parecer. O 
que eu imagino hé que a/gus pouco scientes ordenarão algus destes 
vãos em a/guas obras grandiozas cujos Autores ser ião mortos, e q 
vistos elles em tais obras, outros pouco scientes também uzarião o 
mesmo , e assi se hirião introduzindo nesta forma athe q houve 
quem os foi reprovando de todo." (foi 23-25)

explicitando claramente as suas fontes, dialogando com elas

o tratado apresenta asDISPOSIÇÃO, SIMETRIA e

conveniente e correspondência com o todo, com vistas a garantir a

uma síntese objetiva, pragmática, cotejando opiniões,

Vitrúvio (Daniele Barbaro), considera

medidas adequadas a alguns dos membros do edifício, sua disposição



Vitrúvio, Livro 2, mencionado inúmeras vezes.

das paredes dos

templos e demais edifícios, advertindo que a espessura

luneta " etc).

Por outro lado,

SEXQUIALTERA (...) ou SEXQUIQUARTA (...) ou SEXQUITERTIA

(...) ou SUPERBIPARTIENSTERTIAS (...)

DtAGONIA (...) ou DUPLA .

correspondência entre si e "... estas Portas ou

Janelas quizera

havendo de estar
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será

"repuxos") e tipo de cobertura (abóbadas de "berso ou

o Edificio seja no meyo "(Livro I, 

Cap. 14, foi. 26). Em caso de duas aberturas apenas enfatiza que 

ambas estejam em

1) PAREDES - versa sobre a espessura e altura

"as alturas destas paredes serão conforme a

conforme a

ou seja PORPORÇÃO

sua implantação no

proporção que quizermos dar á Caza, ou seja QUADRA, ou

lote (com ou sem recuos e

"(Livro I, Cap. 14, foi. 26), tal como 

nos fala Serlio no "HPrimo Libro...", embora não o mencione.

2) JANELAS E PORTAS - sobre o vão das janelas e portais, adverte no 

Capítulo 15, que sempre sejam ÍMPARES, "...assi o querem nossos 

Antigos: E que a entrada de todo

eu q sempre tiverão p/° menos PROPORÇÃO

DUPLA, conforme

elegância, dignidade e beleza requerida. A referência é sem dúvida

a Magestade do Edificio; e

mais altas asjanellas do ordinário, lhes daremos mais altura".

3) ESCADAS - também nas escadas os degraus deveriam ser ímpares, 
4

nunca menos de 7 e mais que 13 em cada lanço; com altura 

mínima de h palmo e máxima de %; passo mínimo de Va e máximo 

de 2 palmos (Livro I, Cap. 15, foi. 26).



prolonga no Livro II, aí incluindo-se também dados

referentes à "FORMA", "DISTRIBUIÇÃO"e "MATERIAIS". Se no livro I

tratou do edifício

analogias entre a Arquitetura e a Música:
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em termos gerais, aqui o fará em particular.

A questão se

"Livro Z/z Cap. f
No Cap. 4 do 1° Livro, tratey em geral dos Edifícios, agora será razão 
q 'ma is em particular tratemos defíes. O edifício dando o sitio lugar 
sempre o fizera debaixo de ÂNGULOS RECTOS, q hé o mesmo q 
em ESQUADRIA, ou seja prolongado, ou seja, QUADRO PERFEITO, 
como atraz temos também dito, hé neces7° q este Edifício tenha 
p essas m ay ores e menores pf. comodidade dos moradores porq 
sendo todas de hum tamanho, não tem a comodidade q'convem; 
Porq'assi como na MUSICA, vemos q'há vozes graves, e agudas, e 
menos graves, e menos agudas, com q tem a suavidade e proporção 
aos ouvidos q se requere; e esta nossa Architectura tem tanta 
semelhança com et la, q qualquer couza q DISCREPE AOS OLHOS, 
logo os offende, como a MUZICA q não he certa AOS OUVIDOS. A 
MUZICA principal sempre hé e foy de 4 vozes, assi tomara q o 
Edifício fora de 4 LADOS, e em ESQUADRIA. E ainda q todas as 
peças induidas nefíes ti verão os 4 lados, porque a de 4 he a ma is 
perfeita: E assi querem nossos AUTORES que a nossa Architectura 
tenha esta semelhança com a Muzica; porq' a de huã voz não 
parece mal, nem a de 2, nem a de 3. Porem não me negarão que a 
de 4 hé a melhor, e assi o são os apozentos de 4 lados repartidos 

como con vem.
Formadas as Cazas com os repartimentos que convém, e 
commodidades q são necessárias, de pouco effeito ser ião se os não 
cobríssemos com TECTOS por amor das injurias dos tempos; porq 
como temos dito no Cap. f> do 1° L°. as injurias dos tempos gastão 
ainda os corpos insensíveis; e assi foi necessário haver os ditos 
TECTOS, de q LEO BAPTISTA trata Lo. 3° Cap. 15 accuzando a 
VITRP. (...) Estas proporções podemos ver no Cap. Penúltimo do 7 
L°. advertindo q nas cazas por ma is nobres q sejão nunca demos nas 
alturas das Paredes ma is do q a caza tiver de vão, que ficara muy 
ALTEROZAS, E DESCOMPASSADAS. Porem nas IGREJAS, e 
PORTAS, JANELLAS, e ARCOS, e outras aberturas, nos podemos 
alargar mais em dar as proporçoens mais levantadas; advertindo q'as 
cazas de abobadas de tijolo cauzão grandes doenças aos 
habitadores, mor mente sendo frescas." (foi. 27-28)

No Cap. 1, Livro II, fala sobre a teoria das proporções, estabelecendo



opçãodenotam aconsideraçõesApós essas

ouincondicional pelo ângulo reto,

partido geral adotadoquadrangulares - visível no

Colónia pelosedifícios laicos

alicerces

(Liv. II, Cap. 5), segundo Alberti (Liv. 3, Cap. 2) e

mar ou sobre rio impetuoso.

Sobre o modo de levantar as paredes, convém citar o texto de Couto,

por tratar-se de dados fundamentais em termos de História da Técnica:
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questão dos FUNDAMENTOS ou

ensina a edificar no

"Cap. 4
Das condiçoens que as Paredes terão para serem as que con vem

retoma o assunto PAREDES (Liv. II, Caps. 3 e 4), 

necessário ao arquiteto "... saber dar razões aos officiaes, e ensinallos

..." (foi. 29); introduz a

Para huã Parede se lavrar bem, terá as condições seguintes, e se fará 
na mesma forma. Considerada e íansada a fiada da altura q nos 
parecer, ou da que as pedras derem lugar, lhe lançaremos sua 
cabeçada, q será das mayores pedras q se acharem com o PRUMO 
sempre na mão pelas pfs exteriores a que chamamos faces: esta 
fiada, ou cabeçada será ESCANTILHADA. ESCANTILHÃO se chama 
huã medida da grossura da mesma parede, com que se hade hir 
tenteando para q não seja mais, nem menos grossa; e depois de 
lansada esta cabeçada, assentando a com o CAMARTEL de modo q 
não fique na guarrida, hade ser matacoada por dentro. Matacaes 
chamamos a huãs pedras menores que enchem os vãos de dentro, 
entre cabeça, e cabeça, sem sahirem fora a face. E depois será 
coniziada e Lagrimada por fora com huas pedras como cunhas entre 
as cabeças, e outras mais pequenas q se vão pondo á face para a 
Parede ficar bem lavrada, e igual com as cabeças. Faço lembrança, 
q as cabeças mayores sempre se assentarão com o melhor leito pa. 
baixo, e a melhor face para fora, sempre com o PRUMO na mão. E 
será também igualado por sima a cada fiada com huas pedras 
baixas, e largas, e de bons leitos, as quaes igualai^5 entre pedra e

pelas plantas retangulares

na maioria das

igrejas e

engenheiros militares - o autor parte para questões puramente práticas, 

enfatizando ser

construídos no Brasil

teóricas que



medida em que "trata de como se hão de cordear os Edifícios", cuja

Livro 3, Cap. 2, do "De re aedificatoria"de Alberti:
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Também o conteúdo do Liv. II, Cap. 7, nos parece importante citar, na

pedra se pebão (sic) pelo meyo da parede com pedras menores. E 
tomara eu q acabada de lavrar a fiada forão desencontradas as juntas 
das fiadas no que toca ás cabeças grandes.
Temos dito em sustancia o q a Parede hade Ter para ser bem 
lavrada, agora hé necessro. advertirmos, se puder ser, que a pedra 
de que se lavrarem seja boa, porque hahálgua que parece hum 
pouco de barro: e ainda que as paredes feitas delia não mostrem 
logo sua fraqueza, com tu do em poucos annos, a mostrão, e 
Alvenaria que for rija, e criar caramujo he a melhor para as Paredes 
serem perpetuas.
He grande fortificação nas obras a PEDRARIA JUNTA COM A 
ALVENARIA, quero dizer os CUNHAES DE PEDRARIA; as 
C OLUNAS, os PILARES, PORTAES, e JANELLAS, porq como temos 
dito, o Edifício ser semelhante a hum Corpo humano, que em 
nenhua pP tem mais forsa, q onde tem nervos, e ossos unidos com a 
carne; assi as PAREDES FEITAS DE AL VENARIA Q HÉ A CARNE, E 
AS PEDRARIAS SÀO OS OSSOS. SERL/O no fim do 4 Lo. noto 
ensina. E sendo isto assi como temos dito, muito mais fortes ficarão, 
e corroboradas com estas pedrarias, q sem e/las.
Nota. Não será fora de razão sabermos que de ordinário nesta Cicf. 
4 Carradas fazem hua barcada, que faz hua braça de Parede , e 
huma braça de Parede são 250 palmos quadros, que são 10 de alto, 
10 de comprido, 2 /> de grosso. Também saybamos q não havendo 
carros; 18 cargas ordinariamente de cavai lo, ou mueho (?), fazem 
hua barcada. E havemos de saber que as PAREDES PARA BOAS 
SERÃO BEM FARTAS DE CAL; E AO CONTRARIO, OS ARCOS, E 
ABOBADAS DE TEJOLLO, PORQUE QUEREM AS CAMAS DE CAL 
MUITO DELGADAS. E teremos com isso muita conta E será 
sirandada a A RE A. Também de caminho saybamos, que huã 
cheminé para defumar bem terá o de traz muito a prumo, e o de 
apanhar bem escarpado, ou apanhado, ou a Rego a prumo, que he o 
mesmo." (fot. 29-30)

"Com o cordear dos Edifícios se deve ter muita conta, ainda q'LEO 
BAF^ ALB. noto ensina, será bom dizermos sobre isto alguã couza.

referência é o



Sobre os materiais empregados nas construções, complementa:
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"Livro //, Cap. $
Sobre os Materiaes do officio de Pedreyro

As PAREDES se fazem com PEDRA a que de ordinariamente 
chamamos de ALVENARIA; e CAL MISTURADA, E AREA. PEDRA 
DE ALVENARIA chamamos aquella com q se as Paredes lavarão; 
que para boa hade ser rija, e amiga da cal; digo amiga de cal, que 
pega, e caldea bem nella; porque há pedra muy rijas, q tarde, mal, 
e nunca pega nellas a cal, como são huns sexos rijos, e pezados, e 
frios, e todos os ma is q se forem parecendo com estes.
Tenho pela MELHOR PEDRA que há pa. lavrar PAREDES A Q CRIA 
CARAMUJOS, e outras castas de cascas de Mariscos, e desta casta A 
MAIS RIJA, E CRESPA HÉ A MELHOR DE Q SE FAZEM MÓS PA. 
MOER MISTURA. E aonde a houver, quizera eu, q só delia, 
podendo ser, se fizerão as Paredes: porq as não gasta o tempo; e tem 
esta propriedade que rezistem mto. á força do fogo; o que não 
acontece ás outras castas de Pedras; q há huas tam mofíes que 
parecem barro, e estas taes gastaas o tempo, e apodrecem com as

E não quizera eu que os Architectos se fiarão nestes princípios, 
senão de sy proprios, assistindo a estes cordeanios. EHes se farão na 
maneyra seguinte.
Lançaremos huã linha pelos lados da frontana do tal edifício na 
forma e lugar em q a parede hade hir; esta cruzaremos a d an^f" 
rectospelo meyo do d3 Edifício com outra Linha; e no lado de detraz 
q'este edifício occupar lançaremos outra linha paralella com a 
primeira. E com estas 3 Unhas temos o Regird° p' lansar todas as 
mais q'os afíceces occuparem, tirando delias pf. as mais todas as 
medidas, CONFORME A TRAÇA Q ESTIVER ORDENADA (...) 
/.../

(...) E assi se nos perguntarem, porq não edificamos debaixo de 
figura Redonda, sendo a mais perfeita, e nós havemos dito a traz que 
para os Edifícios havemos de buscar e ordenar o mais perfeito? A isto 
podemos responder, q MUITAS VEZES O MAIS PERFEITO NÁO HÉ 

O MAIS COMMODO, NEM MAIS CAPAZ; e assi nos Edifícios, q são 
para ajudamos a passar a vida, sempre havemos de tratar da melhor 
comodidade, e debaixo disto supposto ordenar-lhe a melhor forma, 
ainda q'os Antigos ordenarão alguas figuras de Edifícios e formas 
fora da quadrada; todavia se bem os considerarmos e notarmos o 
que dizem, acharemos ser melhor o q'tenho dito de o Edifício ser o 
melhor o q he feito debaixo de forma quadrada", (foi. 33-34)
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injurias de He; e envelhecem de modo, q em poucos annos sofrem 
malospezos, q ás vezes convém pa. comodidade das fabricas. Ha 
outras Pedras mto. rijas, digo ma is rijas, como bastardas, a estas 
gastao tempo, e aiguas delias estalão com o fogo, e não ca/deão 
bem. E faço Lembrança q SEMPRE AS PEDRAS MA IS PEZADAS 
HÃO DE HIR NOS FUNDAMENTOS.

Temos dito em poucas razões da Pedra d Alvenaria o q basta pa. 
virmos em conhecimento da melhor; agora resta dizermos da 
PEDRARIA dos PORTAES, JANELLAS, PILARES, COLUNAS, e outras 
couzas. A esta tal PEDRARIA chamamos CANTARIA.
Neste nosso Portugal, por ma is q me digão, para as obras NENHUA 
PEDRARIA HÉ MELHOR QUE A NOSSA LIÓS, por ser muito forte, e 
sofrer as injurias do tempo, e afermozentea. Deixo agora outra 
qualidade q há de PEDRARIAS, q só por poupar se uza delias, que 
he a q chamamos BASTARDA e assi outras PEDRAS mais finas que 
parecem agrada veis à vista, e servem mais para brincos, e 
interpozição de outras em a/guãs partes particulares, q para o gera! 
dos edifícios.
Também será razão dizermos alguã sobre a ARÉA, pois tratamos da 
bondade das Paredes; havemos de saber que o PRIMEYRO LUCAR 
DERÃO NOSSOS MA YORES ao SA YBRO, q he hua ARÉA a/ionada, 
e sobre o grosso, e não muito solta, antes aobre o lento (?) , he 
melhor, e sem pó algum: O Z LUGAR derão á AREA DOS 
ARIEYROS. O 3° áquella Q SE ACHA NOS RIOS que fica das suas 
enchentes; também não dezapprovão a Aréa da PRAYA para o 
Macizo das paredes. E tomara eu q só nos FUNDAMENTOS se 
puzera. Ora qualquer q ella seja, sempre será sobre o grosso, q 
mudando a de huã a outra mão fique a mão Hvre de pó, ou q 
lançando para o ar, q não levante nenhum. Toda a qualidade desta 
Aréa será boa. A CAL ser a melhor aquella q de mais RIJA PE D RASE 
FIZER, e a q de MAIS BRANDA PEOR. E isto basta em gera! da CAL. 
ELLA ORDINARIAMENTE SE TEMPERA A 2 CESTOS DE CAL, # 
CESTOS DE AREA, sendo da nossa pedra LIÓS feita. E sendo de 
outra pedra mais branda, hão mister DOUS CESTOS de AREA, 
DOUS DE CAL. E sendo de PEDRA MAIS RIJA como PEDERNEIRA, 
deitão a 2 CESTOS de CAL, 4 de AREA. Desta CAL DE PEDRA RIJA 
como PEDERNEIRA há em ALENTEJ, PAU!A, e se uza delia em 
EUORA, AUIZ, e nas VENDAS DA SYLUEIRA; também em 
ALENTEJO se faz desta CAL, que ainda q não hé tão perfeita como a 
de PAU IA, he mais forte q a de cá; esta CAL HE PRETA como CINZA 
ao tirar do forno, mas feita em obra fica mais alva, mas não tanto 
como a nossa de Pedra Lios." (Livro H, Cap. Ff, fol.36-37)



ostreiras). Matheus do Couto não menciona tal procedimento, o que

deixando as particulares para a vivência profissional nos mais diversos

descrição de

Jean Baptiste Debret, presente no seu livro "Viagem Pitoresca", sobre

a fabricação da cal no Brasil:
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contextos. No entanto, achamos oportuno apresentar a

Cabe aqui abrir um breve parêntese. No Brasil e na África dadas as 

dificuldades de exploração da pedra calcária para a fabricação da cal, 

remediou-se a sua falta com a fabricação de cal de conchas (ou

demonstra que as

"A exploração da pedra calcária é tão negligenciada no Brasil, que 
citam como exceção a importada de uma pedreira situada numa das 
extremidades do platô que domina a cidade de São Paulo. Afirma-se 
que existem outras pedreiras nasaltas montanhas de Minas. Mas o 
Rio de Janeiro e suas cercanias não possuem êsse recurso. 
Remedeia-se essa carência com a FABRICAÇÃO DE CAL DE 
CONCHAS CALCINADAS; daí o fato de se verem de longe êsses 
rolos de fumaça, provenientes dessas manufaturas, coroando as 
pequenas ilhas habitadas, que povoam tão pitorescamente o interior 
da baía.
O forno, de forma circular, e inteiramente construído de 
combustíveis, é formado pela superposição de inúmeras camadas 
alternadas de LENHA E CONCHAS. A camada de lenha é de dois 
palmos e meio de espessura ao passo que a de conchas tem apenas 
dois palmos. Terminada a construção põe-se fogo nela e após a 
combustão resta apenas um enorme monte de cinzas brancas, 
misturadas no centro com alguns pedaços de carvão de fácil 
extração. Em relação à qualidade, os engenheiros franceses a serviço 
do Imperador são de opinião que essa cal é superior à outra, feita de 
pedra e importada de Lisboa; e sem se deixarem influenciar pela 
opinião em contrário, mais acreditada no Rio de Janeiro, afirmam 
que, apesar do resfriamento provocado por uma primeira lavagem 
durante a fabricação, cozinhando novamente a cal, misturada a um 
pouco de argila ferruginosa, se obtém um cimento muito resistente, 
cujos resultados felizes podem ser observados nas construções 
executadas para o Imperador. Entretanto, é ela empregada em geral 
no Brasil de mistura com uma terra de um vermelho alaranjado com

"Aulas" se direcionavam às questões gerais,



do Couto, que no Livro II, Cap. 10, introduz questões fundamentais

grandeza, e ornato, q hum lugar, Villa, ou Cidade tem he os Templos".
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" HUM TEMPLO HÉ SEMELHANTE AO CORPO HUMANO, 
estendido com os braços abertos, de modo q' o Corpo humano dos 
PEYTOS PARA BAIXO, RESPONDE AO CORPO DO TEPLO; e os 
BRAÇOS dette aos do CRUZEIRO; e a CABEÇA á CAPELLA MA YOR. 
Nisto concordão TODOS OS AUTORES; e parece q a razão está 
mostrando: Agora huns fazem este Templo de huã invenção, e

"... nós em resolução situaremos os nossos Templos por REGRA 
GERAL, nos MA IS V/STOZOS SÍTIOS que o lugar tiver, ONDE COM 
FACILIDADE SE POSSA HÍR. Veja se SER LIO UB. 4 onde trata do 
Templo Sagrado e com a FRONTARIA SEMPRE PARA ONDE MAIS 
V/STOZA SEJA; a saber com A FRONTARIA AO LUGAR, E 
ESTRADA PRINCIPAL DE MAR, ou de TERRA, como já a traz tenho 
dito, e com boas PRAÇAS diante. Porem isto será ás IGREJAS, a q 
chamamos MA YORES, MA TRIZES, ou FREGUEZiAS, os mais quer 
grandes, quer pequenos sempre serão onde a devoção das pessoas 
que as instituírem, mais as provocar, "(foi. 39)

a qual se faz um primeiro reboque, o qual é recoberto em seguida 
com duas camadas de água de cal, operação esta mais 
economicamente realizada com a TABATINGA. A CAL DE 
CONCHAS vende-se em MOLHOS, medida de capacidade que se 
divide em ALQUEIRES, pagos à razão de 3 a 4000réis.
Os barcos empregados no transporte de cal têm sua capacidade 
calculada em MOLHOS e seu ponto de descarga especialmente 
reservado em todos os portos da cidade." (DEBRET, J.B.: p. 230)

Após fechar esse rápido parêntese, retomemos o tratado de Matheus

partido geral adotado nareferentes ao sítio ideal, à implantação e

Sobre o sítio onde implantá-los, adverte:

Sobre o PROGRAMA e o PARTIDO GERAL preferível para as igrejas diz:

construção dos templos, "... porq a mayor honra, autoridade e,
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outros de uma outra, e não podem os pareceres serem todos huns: 
porq he RECRA infallivel, que tot capita, tot sententia; e ás vezes hé 
necessário, E OBRIGA A COMODIDADE A FAZER ESTES TEMPLOS 
NOUTRAS FORMAS, que não são as melhores. Porem QUERO EU, 
podendo ser, os façamos de modo, que quando entrarmos pQ portas 
das Igrejas vejamos todos os Altares no corpo do dto Templo, sem 
embaraço algum. E SERÁ GRANDE COMODIDADE ESCUZAREMSE 
NELLE NAVES, E OS OBSTÁCULOS DAS COLUNAS, E PILARES. E 
poderá ser o q digo fazendose os ditos Templos DE HUA SO NA VE; 
e havendo CAPELL AS pelo per longo do corpo da Igreja, fazeilas á 
face, e de modo que se vejão todos os AL TARES..
Os Antigos no seu edificar erão grandiozos ma is que nós 
principalmente nos Templos, e ornato delles, porque os fazião de 
grande Magestade, e de muitas formas, com grandes, e perfeitos 
Colunatos, não perdoando a toda a perfeição, q a Architectura dava 
lugar, assim por fora como por dentro, e de muitas naves. E ainda 
hoje em Italia, Espanha, e França se vem grandes vestígios destes 
Templos, e algus inteyros. E porq todos os AA tratão delles , não 
particularizo algus; SÓ ADVIRTO, QUE OS QUE ORDENARMOS, 
OU GRANDES, OU PEQUENOS SE LEVANTEM DA TERRA O MA/S 
QUE O SITIO DER LUGAR: PORQUE ASSIM MOSTRÁO MAIS 
MAGESTADE. E faço também lembrança, que FUJAMOS SEMPRE q 
nos for possível DE OS FAZER CUBERTOS DE MADEYRA, SENÃO 
DE ABOBADA, porque alem da perpetuidade ficão livres de 
incêndios, e o gasto em muitas partes he menor sendo de abobada, e 
a utilidade não tem comparação; porq deyxadas outras muitas, só 
basta evitarse cada dous, tres annos andarem cõ reformações de 
madeyras, q quando começão a se corromper, hé nunca acabar.
(...) TAMBÉM FAÇO LEMBRANÇA Q NUNCA FAÇAMOS 
PEQUENAS AS CAPELLAS MÓRES, porq nellas há sempre ma is 
serviço do que imaginamos. Querem nossos Mayores, q as cazas de 
oração não sejão muito claras; porque dizem q a muita claridade, 
não faz tanta devoção. EU NÃO SOU DESTE PARECER, e as 
IGREJAS HÃO DE SER CLARAS porq sendo assi determinasse quanto 
há nellas, e divertemse mtas. Vezes as pessoas de outros 
pensamentos, e só o tem naquillo q vem, e q está nas ditas Igrejas 
considerando também o espirito, e alma das Pinturas, q na verdade 
sendo boa, fazem grande devoção.
Tomara eu q estes Templos (como tenho dito) forão em tudo os ma is 
perfeitos que for possível, guardando nelles a perfeição da melhor 
Architectura, como a traz temos dito. E costumamos às vezes pa. 
LEVANTAR OS TAES EDIFÍCIOS, E FAZELLOS MAGESTOZOS, 
PORLHES HUM SOCO POR BAIXO, EM TORNO, E ALEM DESTE 
SOCO OS FAZER MAGESTOZOS, serve muitas vezes de não 
desproporcionar as alturas dos corpos. Porem ADVIRTO q os



No Cap. 1 2, Liv. II, versa sobre os FRONTISPÍCIOS, enfatizando:

e Serlio, acrescentando:
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"Em resolução os Melhores Autores não approvão Frontispícios 
altos; Alguns uzão por variar FRONTISPÍCIOS REDONDOS, Q NÃO 
DEZAPPROVO; E OUTROS Á MODO DE QUARTÕES, QUE EM 
ALGUAS P™ PARECEM BEM. POREM ADVIRTO q o menos que 
puderem escuzar FRONTISPÍCIOS INTERROTOS o fação. Também 
havemos de considerar q muitas vezes sucede fazermos hum 
Frontispício em huã fachada, que no Lugar donde elle arrenqua, tem 
PILAR, e TRASPILAR. Em tal caso nos fique por REGRA GL fazermos 
o Frontispício a respP do Pilar q mayor resalto fizer. E por não 
parecer q a si malha q vay no prumo do TraspUar fica desengraçada, 
e mocha. Em tal cazo a Gula, ou Nacella do d° Frontispício correrá 
por diante, e fará seu effeito sobre o TraspUar, como parece na 
Figura seguinte..."

.. primeyramente em edifícios q não forem sagrados se fuja sempre 
de fazer Frontespicios por senão parecerem com os ditos Edifícios 
Sagrados, e por remate defíes será de grande Magestade, sobre a 
derradeyra S!MALHA fazer- lhe Frontespicio Levantado; a CORNIJA 
defíe, as mesmas molduras q leva a CORNIJA DASIMALHA q vay 
debaixo defíe arrancando do mesmo prumo os membros principaes; 
e pondolhe mais em cima da dita CORNIJA hua GULA, ou 
MOCHETA da Medida das REGRAS dadas, QUANDO TRATARMOS 
DA S/MALHA , e não hé de ARCHiTECTO PI RI TO quando a 
SI MAL HA em si ma hade levar FRONTESPICIO fazer na Cornija 
Gula, ou Nacella, porq huã destas duas Molduras he a q hade hir 
por cima da Cornija do dto Frontespicio, e não huã na Cornija da 
Si malha, e outra na do Frontespicio (como vejo em alguas obras...)" 
(foi. 41).

SOCOS q houverem de hir em si ma de alguas ORDENS, a menos 
altura há de ter hé a PRO/ECTURA q tem a SIMALHA q vay por 
baixo; e isto por REGRA GERAL;porque assi o uzarão os MILHORES 
AUTORES nossos, e em especial SERLIO Lib. 4. Nas suas 
FACHADAS, e Lib. í no ARCO DE CONSTANTINO, e no de 
ANCONA, E DE PALLAS. . (Livro H, Cap. 11, foi 39-40)

Sobre a questão cita Scamozzi, pela única vez, Alberti (Liv. 7, Cap. 9)



couzas

universalmente,

Se já tratara da "firmitas"e da "comoditas", embora sem o mencionar
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pessoa q assi for há Mister muita sciencia, e experienc/a, 

natural "(Liv. I, Cap. 13, foi. 42).

e com grande difficuldade se dá nisto; porq para se

diz Vitruvio Lib. 9 Cap. 3 ainda que foy a outro prepozito; porq a

e distinto

E assim falíamos, q cada corpo destes hé o que imita ao Corpo 
humano. Hora AQUELLE CORPO, Q VARIA MAIS NAS 
MOLDURAS, E ORNATO, NÃO SE NÃO SE AFASTANDO DAS 
REGRAS, ESTE SERÁ O MAIS PERFEITO, sendo o ornato o melhor, e 
as molduras as mais graciozas, não pondo as mesmas huãs sobre 
outras; porq neste DESCONCERTO DE SENÃO PARECEREM OS 
MEMBROS HUNS COM OS OUTROS ( FEITOS TODOS 
CONFORME TEMOS TRATADO) se ACHA HUM CONCERTO Q 
ALEGRA O ENTENDIMENTO E OLHOS. A este CONCERTO 
CHAMA LEO BAPT. ALBERTO, GALHARDIA, Lo. 9. Cap. 5.a qual

humano e

ou seguir uma ordem sequencial de assuntos, neste capítulo 13, do 

livro II, Couto introduziu a questão da "venustas", aqui alcunhada de 

"galhardia" - aí implícito o conceito de simetria e eurritmia (aprazível 

tanto ao "entendimento" como aos "olhos"}, bem como explícito a 

questão da simbologia dos números:

principaes, q fazem os Templos, e mais Edifícios authorizados, e 

bellos. A T o número dos Membros; a 2 a forma delles; a 3' o sitio em

edifício-natureza, dizendo que:

q se fabrica. E nestas 3 couzas consiste toda a

"três são as

poder fazer esta eleyção hé necessário q o Architecto sayba eleger o 

bom; e reprovar o que o não for. E quem souber fazer ta! se pode 

chamar PERITO nesta faculdade, e de entendimento Divino; como lá

No Capítulo seguinte Couto especula sobre a analogia edifício-corpo

sua belleza



Por fim,

que se devem considerar ao edificar:

leve a pensar no "Decoro":
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Ao bom arquiteto cabia conceber edifícios dotados de "Compostura", 

que em Couto se assemelha ao princípio da "Eurritmia", embora a

comprehende dentro em sy todas as perfeições; e acho eu que esta 
hé a immediata ao bom entendimento, e boa razão, e que toda 
passa pelas suas mãos, porque tudo o em q esta se esmerá, he 
necessaro. Seja registado pella galhardia pa. poder ser bom; Isto hé o 
q na Architectura se requere.

no último capítulo do Livro II, elenca os oito principas defeitos

palavra empregada nos

Deixo agora a questão dos F/L OSOFOS, q a ff irmão q a NA TU REZA 
no principio consisti o em NUMERO TERNAR/O. E deyxo a 
Divindade do NUMERO QUINARIO, e do SETENAR/O, em q Deos 
N. 5. quer q vivamos, e nos refreemos; e assi ordenou q fossem 7 os 
PLANETAS e athé os Antigos, conforme diz Aristot. não querião pór 
nome aos filhos, senão ao Z dia, parecendolhes q the então não 
esta vã o destinados á Vida. E deixo o No. 9 que também tem suas 
virtudes, affirmandose também serem também 9 os MOVIMENTOS 
CEL ES TES. Hiprocrates diz, q em 40 dias (q também vem a ser a 7 
p‘. de hum anno) toma a Criatura no ventre da may o ser. E ASSIM 
SEMPRE O NUMERO IMPAR NOS VAOS HÉ O MAiS PERFEITO 
COMO NO MAC/SO O PAR, IMITANDO AS PERNAS DOS 
CORPOS. VEJASE O MESMO A UTOR NO MESMO LIVRO E CAP.". 
(foL 43-44)

"... aiguãs vezes sera necessaro. Mandar lançar o prumo para se ver, 
se as paredes pendem, ou jorrão, que às vezes acontece assim. Este 
ta/genero de rui na muitas vezes se não alcansa, senão com o prumo 
na mão. E hase também de considerar, se a ruina hé falta de 
fundamento, ou não. O 7 defeito hé ver se a parede hé bem, ou ma! 
la vrada. 0 3° hé se hé falta dos Materiaes. O 7 se he por a obra ser 
mal ordenada. 05 se hé de pouca grossura das paredes. O C se hé 
falta do temperamento dos ditos materiaes. O 7 se hé por cauza dos 
mebros brutaes, que nas ditas fabricas se ordenão. O 7 se hé de pór 
macisos sobre os vãos; e aos vãos sobre os Macissos..." (Livro H, 

Cap. 15, foL 45-46)



"Livro III, Cap. 1 "Sobre levantaras monteas das Plantas"

390

"...A fermozura e ornato das couzas differem entre sy; porq a 
fermozura he huã COMPOSTURA da feita da RAZÃO, de todo o q 
queremos ordenar, de tal modo feita, q nenhuã couza lhe possamos 
acrescentar, mudar, nem diminuir sem ficar menos fermoza... "

"Depois de feitas as PLANTAS de qualquer Edifício, e acertadas na 
forma que melhor parecer, hé necessário levantaremse MONTEAS, q 
he o mesmo que ALÇADOS, FACHADAS, PERFIS; E SIZOIS, vem a 
ter aqui Ho que as obras crescem, do olivel da terra para cima; assi 
pella parte exterior como pella parte interior. MONTEAS, 
ALÇADOS, E FACHADAS chamamos as FRONTARIAS, ou LADOS 
DOS EDIFÍCIOS, e o PERFIL também podemos meter nesta conta. 
Porem o SIZAÕ DIREITAMENTE HE OUTRA COUZA Q'COMO 
VEM DE HUM VERBO LATINO CHAMADO SCINDO, QUE QUER 
DIZER CORTAR; ASSI A SIZÃO TEM MA/S DIFFERENÇA; PORQ 
ALEM DE MOSTRAR O INTERIOR DO EDIFÍCIO, TAMBÉM O 
CORTA PELA PARTE QUE QUEREMOS, MOSTRANDO CORTADAS 
AS PAREDES PELO MESMO LUGAR; E TAMBÉM AS CAZAS CADA 
HUÃ POR SY, ESCADAS, JANELLAS, PORTAS, MADEYRAMENTOS, 

E TUDO AQUILLO Q'DIREITAMENTE CAHE POR AQUELLA 
UNHA YMACINADA POR ONDE QUEREMOS FAZER ESTA S/ZÁO.
Hora, como temos dito, acertadas as Plantas, hé couza faci! levantar 
as monteas; porque naõ tem ma is que considerar o comprimto que a 
tal Planta tiver naquele lado, em que queremos levantar a montea; e 

esse mesmo comprimento poremos no papel, em q a queremos 
traçar pella maneira seguinte. Sempre nos ficará por Regimento ficar 
esta tal montea diametralmente com o papel; quero dizer; o meyo 
delia com o meyo do papel; para o q'eu me acho muito bem; 
dobrando o dito papel pelo meyo, e dar huã Unha em branco por 
esta tal dobradeira; e não tem necessidade de dobrar o papel de 
modo q faça vinco, senão hum sinal em cima, outro embaixo, e a 
Linha q havemos de lançar por esta dobradura hade ser o meyo da 
fachada; e em cruz aos ângulos rectos, em baixo lhe lansaremos

"(Livro III, Cap. 7, foL 57)

essencial para manipular todas essas variáveis, até aqui descritas. A

matéria é tratada no Livro III, Cap. 1°:

Conhecer os fundamentos da "ciência do desenho" era, portanto,
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outra q'será a plana, ou horizontal, e que conterá o comprimento da 
fachada; mas ha de ser em tal, lugar no papel, que cayba toda a 
altura do Edifício delia, e ainda sobeje papel, assi para cima, como 
para os lados.
E feito isto, se o tal edifício tiver cunhaes, colunas, ou Pilares, e 
TraspHares, veremos quanto tem de cabeça; E tudo o que lhe 
acharmos, havemos depor no do papel; pondo huã ponta do 
com paço na Linha do meyo da Planta e outra no angulo do Edifício. 
Esta mesma abertura havemos depor na dita montea pondo hum pé 
do compasso na Unha do meyo da mesma montea, que queremos 
levantar da ta! Planta; E o outro pé do compasso poremos pella Unha 
plana, e ahi onde chegar faremos hum ponto em branco, e da outra 
banda outro; e assi hiremos nesta forma continuando pondo estes 
pontos em branco tirados da plata dos angolos todos, hombreyras 
daqueUe lado, de que queremos levantar a montea, pelas mesmas 
medidas e distancias, que na planta estiverem traçadas. E pela parte 
de cima do mesmo papel, em que queremos fazer esta montea, 
lançaremos outras Unhas em branco paralella abaixo, e nefía 
faremos os mesmos pontos em branco, que temos feito embaixo; e 
de huns a outros lançaremos Unhas a prumo todas em branco. E faço 
lembrança q'a Unha de cima, em que puzermos os ditos pontos, seja 
em parte q menos dano faça ao papel; E feito isto lhe poremos as 
alturas de cada membro desta fachada, conforme eHa der lugar: 
chamamos lhe membros porque os Edifícios tem a semelhança com 
os corpos humanos, na forma que temos dito; e assi nolo ensina 
Vitro L o3 Capo 7 - como tudo se vé claramente no DESENHO. No 
DESENHO referido [na lateral esquerda aparece menção a uma 
"Figra " que assim como as demais não consta no tratado] podemos 
variar com ma is, ou menos obra fazen doa ma is grave, e ornado, e 
poderá ser pela maneyra seguinte. Poderão ser estes Pilares 
resa/teados; convém a saber com seus traspilares, e debaixo da baze 
fazer huã so baza, que he huã moldura, como o Pfínto da mesma 
baza, como mostra a letra D e por-lhe-hemos por baixo hum pedestal 
resa/teado conforme ao corpo do Pilar, que leva em cima para 
enriquecer maisa obra com sua baza, e seu cimacio. Também se 
obra muito grave por em lugar deste pedestal hum soco, como, 
mostra a letra E, da altura do dito Pedestal, chaõ, sem moldura 
nenhua; este poderá ser de pedraria lavrada, ou rústica. Também dos 
dous, Pitares AB poderemos fazer hum corpo de Pedestal, sem 
resa/tear como mostra a letra C mais que pela parte de fora, e hé 
obra mto grave, e a esse respeito resa/tear em cima a simalha G. 

(foi. 47-50)



"sizão")

adverte:

em

trânsito pela tratadística

clássica.

sao
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Sobre a importância do desenho, em especial da representação em

O tratado de Matheus do Couto mereceria uma edição facsimilar, já 

que dos mais preciosos documentos sobre Arquitetura escritos 

Portugal. É admirável seu conhecimento e

o autor ainda"montea" ("fachada", "alçado", "perfil" ou

" Parece q a razão está pedindo q neste 4 Lo. trataremos do 
MONTEAR das ABOBADAS, assi por ARESTA, ENGOAS, LUNETAS, 
RtNCÂES, MEYAS LARANJAS, PERCHINAS, ARCOS DIREITOS, e de 

VIRGENS, CONTRAV/AGES, SARAPANEIS, SOBREARCOS, 
JANELLAS, EM CANTOS; ARCOS, ou JANELLAS em TORRES 
REDONDAS, assi pello convexo, como pelo concavo, cruzeiros de 
toda a sorte, assi ao moderno, como no antigo; nichos curiosos, e 
artificiozos, embozinados como outras muitas couzas tocantes a isto, 
q ao diante se verão.

Primeyramente havemos de saber, que no fazer das serchas, e 
ensutamentos para estas pessas se lavrarem com os cortes certos, e 
ordenadhe os simples se chama MONTEAR: disto há tanta falta, 
como necessidade nestes nossos tempos; e muitas couzas destas se 
deixão de fazer por senaõ entenderem; fallo nos officiaes operantes 
da mecanica, que os Architectos obrigação tem de saber. Estas 
MONTEAS são de mais necessidade do que se cuyda, porque nel/as 
está a segurança das obras; e porq ordinariamente delias temos 
necessidade" (p. 73).

texto especulativo. Todas as questões 

ordadas com objetividade e concisão e mesmo quando se baseia em 

berti, por exemplo, toma dele questões bem práticas e menos 

óricas. Por ser a apostila da z7/çádz/que ministrava aos três partidistas

Aula de Architectura do Paço da Ribeira" nos dá a medida do tipo 

de Arquitetura que se praticava no período, sua sólida base teórica e 

fundamentos estéticos.

Não se trata de um



no Paço da Ribeira envolvia ambas as matérias, bem como outras

relativas ao desenho, já que redige um tratado sobre a Perspectiva,

e

primeira pessoa de um discurso que não era seu:

Fig.141

segunda

diretrizes

alguns dos

inclusive
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" Porem como eu tenho tractado no f L da Geometria, sem a qual 
naõ há q'tratar da prospectiva, me esforçarei ..."(COUTO, M. 
Tractado de Prospectiva, foi. 85)

A mesma passagem em Serlio é a seguinte:

"... nondi meno havendo io trattato ne! primo libro di Geometria, 
senza quale !a prospettiva non sarebbe: io mi sforzerò..."

E, na verdade, um

presentes inclusive em alguns dos seus
Fig.l42a

na Biblioteca Nacional de

mencionadas por Couto e

os templos do chão, de preferência

tratado de Arquitetura Civil mas o autor menciona 

um livro específico sobre Arquitetura Militar que deveria integrar este 

ou outro tratado de sua autoria (detalhe que não esclarece). De 

qualquer forma, o dado nos permite constatar que o ensino ministrado

projetos, tal como esse que se encontrou

Lisboa. No que diz respeito à Arquitetura Religiosa, conforme as 

diretrizes difundidas nas "Instruções de São Carlos Borromeu"(1577) 

(vide ANEXO II), enfatiza a opção por sítios vistosos, elevando-se 

dotados de planta

copiando literalmente as

Se observarmos a nossa arquitetura do período colonial, na 

metade do século XVII, encontramos muitas das

primeiras 12 páginas e respectivas

ilustrações do "H Secondo Libro de Prespectiva de Sedio". tradução

é tão literal, que Couto nem mesmo se preocupou em eliminar a



capelas-mores profundas, bem iluminados no interior e ornamentados

de forma correta e elegante. No Brasil seiscentista observa-se um

conjunto de igrejas, conventos, mosteiros, edifícios civis (oficiais e

mosteiros
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marcados por uma clara geometria, desenhada através dos complexos 

jogos de contraste entre cantaria e alvenaria caiada de branco, como

"Livro das Plantas, e mõteas d todas as

os próprios solares da cidade de Salvador,

Torre do Tombo no Fig.144
Fig.l45a

Fig.145b

tcorte) e perspectiva; ao que tudo indica, preterindo de vez as custosas 

e complicadas maquetes.

Os desenhos de Matheus do Couto localizados na

por exemplo o Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, cuja "trassa" 

é de Frias da Mesquita, ex-aluno da referida "Aula"; a nova Casa de 

Câmara e Cadeia, o Palácio dos Governadores, 

projeto da nova Alfândega e 

tal como o Solar do Ferrão.

retangular e nave única, número ímpar de aberturas no frontispício,

Como vimos, para manipular todas as variáveis impostas pela teoria, 

ao bom arquiteto cabia dominar a "ciência do desenho", concebendo 

suas obras em planta, montea (i. e. Fachada, alçado ou perfil), secção 

(corte) e perspectiva;

a Misericórdia, o

Fabricas das Inquisições deste 

Remo e India, ordenado por rrf10 do Hl™ e R™ S?r Dom Frarí° de Castro 

o Bpo Inquisidor Geral e do Conf. DEstado de S. M^e. Anno DNI. 

1635. Por Matheus do Couto Architecto das Inquisições deste Reino"

privados), marcados pelo emprego da cantaria nas arcadas e aberturas; 

janelas e portadas de vergas e ombreiras retas, dotadas de sacadas de 

ferro fundido. São exemplos disso os

implantados em sítios vistosos, ornados com severos frontispícios,

conventos e



instrução dessas matérias se fazia na "Au/a de Architectura do Paço da

3.2.4.3. A "Aula de Esfera"do Colégio de Santo Antão

e

também arquitetos e engenheiros militares.
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Ribeira", apenas a três partidistas, e na "Au/a de Esfera"do Colégio de 

Santo Antão, cujo programa analisaremos a seguir.

que orientou a ação prática dos profissionais que por ali passaram.

Uma aula específica, direcionada à formação de engenheiros militares, 

1641 e recriada em 1647. Até esse período, a

construção, assim como não o eram os tratados de António Rodrigues. 

Apresenta uma dimensão teórica considerável, concisa e pragmática,

O Tratado de Couto está longe de ser um simples manual prático de

só seria criada em

Cosmografia (i.e.

atestam o tipo de representação, convenções e códigos empregados 

pelo arquiteto português, a saber, tal como escreve na página de rosto: 

"Tudo nestas Plantas se vir de Aguarella parda escura he a obra que 

esta feita antigua. E o que se mostra com Aguarela encarnada he obra 

q o ditto Senhor Bpo mandou fazer pella gdfc necessicf que delia avia, 

E grandes comodicfs que delia rezultarão Ann Dni 1634 a 5 de 1 Cfro. 

Matheus do Couto

Vigente desde 1545, quando os jesuítas se instalaram em Portugal, o 

Colégio de Santo Antão dispôs de uma Cadeira específica para o 

à Ciência Náutica, Astronomia,ensino das Matemáticas aplicadas

"Esfera"), Geometria Prática, Geografia e Arte de 

Fortificar, a partir de c. 1590, destinada aos pilotos, cartógrafos, 

construtores de instrumentos náuticos, homens do mar, fidalgos



Sobre essa "Aula de Esfera", Armando Cortesão e Avelino Teixeira da

para a compreensão do seu alcance. Ao focalizar a biografia de João

serviço de

expansionista, converte-se na segunda metade do século XV! ao

serviço de uma política imperialista. A obra de João Teixeira A Ibernaz

/ é assim um d aro testemunho de ta! política, amplamente em prática

no XVIII o
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1960), apresentam um resumido balanço que nos

na primeira metade do século XVII. Discípulo de Luís Teixeira - seu 

pai e ilustre cartógrafo - não apenas adquirira 

ciência

os conhecimentos da

porque a partir da segunda metade do século XVII e

exercício do ofício de COSMOGRAFO-MOR passa a ser exercido 

pelos engenheiros. O ponto de contato entre a ciência náutica e a 

engenharia militar se faz

nos séculos XV eTeixeira Albernaz I, dizem: "A cartografia que

em Portugal e o monopólio do 

ensino nas mãos destes padres. A obra de João Teixeira Albernaz / 

ilustra perfeitamente este momento de contato entre cartógrafos e 

engenheiros militares..."

aqui eu reproduzo textualmente: 'tem algus annos de estudo de 

mathematica, discípulo do P. JOÃO DELGADO que LEO no 

COLÉGIO DE STO ANTÃO' [AHU, Códice 34, foi. 130]. Isso explica,

primeira metade do XV! estivera a uma política

náutica como tradicionalmente se fizera nos séculos

precedentes, de mestre para discípulo. Um códice manuscrito 

encontrado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa menciona e

Mota, no célebre "Portuga/iae Monumenta Cartographica" (Vol. IV, 

parece fundamental

no COLÉGIO DE SANTO ANTAO, a partir de

1545, com a instalação dos jesuítas



A nova conjuntura,

agentes. Nesse contexto, os padres jesuítas - eminentes Matemáticos,

Geógrafos

envolvidos

Fortes.
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sistema de defesa do seu próprio território continental em função da 

guerra de Restauração, demandou

Reino, implicavam em novos procedimentos, técnicas, instrumentos e

e Cosmógrafos - funcionaram como o elo necessário na

na qual a Coroa se viu obrigada a redefinir os 

rumos da política ultramarina inicialmente expansionista, com vistas a 

consolidar o controle das terras descobertas, bem como redefinir o

na expansão ultramarina (BUISSERET, D., 1992) e nas 

guerras de definição das suas próprias fronteiras continentais. O século 

início da era dos

um novo tipo de profissional, 

menos cosmógrafo-cartógrafo mais engenheiro-geógrafo. Penetrar nas 

terras do novo mundo, mapeá-las, "produzir seu próprio território e o 

das Conquistas" e restabelecer um sistema de defesa eficiente no

gestação desse novo profissional, não apenas "fortificador" ou 

"architecto" mas também agrimensor, geógrafo, topógrafo e cartógrafo. 

Essa mutação ocorreu simultaneamente em todos os Reinos europeus

XVII marcou o fim da era dos cosmógrafos e o 

engenheiros militares, que passaram inclusive, em Portugal, a assumir 

a dupla função de COSMÓGRAFO e ENGENHEIRO-MOR DO REINO. 

O melhor exemplo é Luís Serrão Pimentel, ex-aluno de Santo Antão, 
I

encarregado após a Restauração (1640) de encabeçar um movimento 

de renovação do ensino da Arquitetura Militar. O processo teve seu 

desdobramento no século XVIII, com a atuação de Manoel de Azevedo



Entre os ex-alunos de Santo Antão, outros nomes também merecem

João Nunes Tinoco, também ex- partidista da "Aula de Architectura do

público e do próprio curso. Ao contrário da

lições ministradas pelos

jesuítas não se resumiam aos exclusivos três partidistas. Direcionada a

um público mais variado, fidalgos e não fidalgos, supriu

deixada pela Coroa no que diz respeito à formação oficial de técnicos

encarregados de dar suporte à política imperialista do momento. Na

empresas e conquistas que se deveram fazer por mar", como dizia o
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ausência de uma escola oficial no Paço aberta ao público em geral, os

"Aula de Architectura do Paço da Ribeira", as

heterogeneidade do seu

a lacuna

cosmógrafos atuantes no século XVII; Bartolomeo Zanit e o arquiteto

Brasil; JOÃO TEIXEIRA ALBERNAZ I, um dos mais importantes

fidalgos interessados em habilitar-se para melhor servir o Rei "nas

destaque216: BACCIO DA FILICAIA217, primeiro engenheiro-mor do

Cí. MOREIRA, Rafael. Do rigor teórico à urgência prática: a arquilectura militar. In: Historiada Arte em 
Portugal. O limiar do Barroco. 1986, Vol. 8, p. 84 .

A biografia de Baccio di Filicaia é significativa, visto que ele atuou como engenheiro-mor do Brasil 
entre 1597 e 1602. Filho de mercadores florentinos de Lisboa, frequentou nesta cidade a "Auia de Esfera" 
do Colégio de Santo Antão e estudou arquitetura militar, artilharia e cosmografia em Florença. Numa 
longa carta autobiográfica de 30 de agosto de 1608 conta ao Grão-Duque como 11 ou 12 anos antes 
partira para o Brasil, onde (por morte do capitão Alexandre ?) o governador D. Francisco de Sousa mi 
ocupó con <?/ carico di ingegnero maggiore di quello stato e andando in conpagnia á visitare tutto lo stato 
e sue orteze mi ocupé in reforma re moke di esse et altrí far fortifícare di nuovo, e juntamente mi de te H 
carico di capitano d artiglieria con el quale esercitai mohi bonbardirei e acomodai tutta l'artiglieria di dette 
Piaze forte. Após cinco anos de serviço (1597-1602 provavelmente) em que também dirigiu uma 
campanha de exploração mineira em S. Vicente, dedicar-se-ia por ordem do novo governador Diogo 
Botelho à conquista do Ceará e Maranhão, como sargento maggiore e capitano di una compagnia na 
expedição de Pero Coelho de Sousa (1603-4) e na missão dos jesuítas a Ibiapaba (1607), ambas frustadas 
tentativas de chegar à Amazônia pelo interior. Conforme: MOREIRA, Rafael. O engenheiro-mór e a 
circulação das formas no Império Português. In: Portugal e Flandres. Visões da Europa (1550-1680), 1992, 
p. 103.

Paço da Ribeira". A pequena listagem nos dá uma ideia da



nossas principais referências; O

primeiro analisou prioriamente

Fortificação.

"Aula de

engenheiros

militares e os cosmógrafos.

O número de apostilas derivado da "Au/a de Esfera"é relativamente

elevado (ALBUQUERQUE, 1972: 338, 346-391) e foi listado por Luís

nome dos seus autores, sumário dos

conteúdos, matérias ministradas e período, a saber:

1595 - c. 1602 - Pe. Francisco da Costa, natural de Pinhel (1567-

1604), lente desde 1595. Seu curso abrangia o ensino da Arte de
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Regimento do Cosmógrafo-mor de 1592, destinavam-se ao Colégio de 

Santo Antão.

Albuquerque, paralelamente ao

A Matemática e suas aplicações à Ciência Náutica, à Artilharia e às

Navegar, Geografia, Hidrografia (entendida como descrição dos 

mares e zonas costeiras), noções de Cosmografia, construção e uso

No que se refere ao

Fortificações estavam na base do ensino ministrado na

dos globos terrestre e celeste e uso dos instrumentos matemáticos. 

A ele são atribuídos os seguintes tratados: "Arte de Navegar" 

"Tratados de Astrologia" (que comprende um "Tratado astrológico 

dos cometas", "Tratado 1°" sobre os princípios da Astrologia, 

"Tratado 2-z'cujo conteúdo se desconhece e "Tratado 3e"dedicado

o ensino da Astronomia e das

Esfera", estabelecendo o ponto de contato entre os

PROGRAMA da "Aula" dos Jesuítas, Luís de

Albuquerque e Edwin Paar são as

Matemáticas elementares; o segundo os conteúdos relativos à Arte da



atribuições da disciplina, diferenciando-a da Topografia, Corografia

descrição

lugar,

bem como sua respectiva zona; ensina a medir a extensão de uma

lugar a outro); "Tratado de

Hidrografia'^\Q.e>m a enumeração descritiva dos oceanos, terras e

Uso do Globo

fatronômicdai\w\\G\\iwdQ

terrestre e celeste, assim como sobre
A

astronómicas); "Tratado da Esfera"(comentário da obra homónima

o

períodos de

agravamento da sua tuberculose.
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2063 e Biblioteca da Ajuda, Ms. 46-VIII-18. 
National Maritime Museum - cota NVT/7)

de Sacrobosco) e "Compendio de Cosmografia"221.

• 1601-1602 -

aos "nascimentod’Y, "Tratado de Geografia

Das lições proferidas, hoje 

P as se conhecem as dedicadas à Astrologia, cujo ensino estava 

P to para três anos, com as matérias escalonadas na seguinte

as lições sobre a construção do globo

ilhas por eles banhadas); "Dois Livros da Fábrica e

autor ensina a calcular a longitude de qualquer cidade ou

cidade e calcular a distância de um

e Biblioteca

no tratado o

geométrica da esfera terrestre, com seus círculos, zonas, climas,

as correlatas implicações

e Cosmografia; Geografia é aqui entendida como a

"2’8 (no qual define as

• 1600 (?) -1612

Pe. Cristóvão Griemberger, do Tirol, teria sido 

suposto substituto do Pe. Francisco da Costa nos

2.8 Há cópias no British Museum, Cod. Egerton,
2.9 Códice Museu de Creenwich (Códice do 
Nacional de Lisboa (FG 1552, fls. 51-110).
220 Cod. Egerton, 2063 (fls. 108-118v).
221 A única obra cuja autoria é garantida é o "Compasso Geométrico, Astronómico e Náutico"221', & 
demais são apenas a ele atribuídas.

latitudes e longitudes, mares, países e continentes;

Pe. João Delgado assume 

possivelmente com intermitências.

a Cadeira,



ou

? - 1 61 7 - Pe Sebastião Dias, natural de Lisboa.

reuniu suas lições do

primeira versa sobre generalidades referente à Esfera - celeste

fenômenos do mundo sublunar);

natural, tratando da dimensão, movimentos e distância entre os

curso.

1627-1630 - Pe. Christovão Borri ou Borro (em Portugal Bruno),

Biblioteca Nacional de Lisboa (Cod. FC 2130) e Biblioteca Nacional de Madrid (Códice
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K»

• 1 605-1 61 4 - esteve de posse da Cadeira o Pe. Francisco Machado, 

natural de Santarém, cuja carreira docente se iniciou aos 30 anos 

de idade, em 1605.

"Astrologia

Metereologia), "Dos nascimentos"e "Juizos de Medicina".

"Nova Astronomia"; na segunda parte sustenta a

valiosos tratados escritos por um

ano de 1625. Dividido em duas partes: a

a segunda ocupa-se da esfera

bem como outras relativas aos quatro elementos e a certos

222 Cópias na

223 Biblioteca Nacional de Lisboa, Cód. FG 1869.

ordem: "Curso Astro/ógicd' (de caráter geral, datando de 1605);

"Compêndio Judiciário"

planetas e estrelas fixas. O Pe. Galo eliminou a Astrologia do seu

italiano, também dividiu o seu curso em duas partes: "Arte de 

Navegar" (na opinião de Luís de Albuquerque, um dos mais 

professor de Santo Antão) e a 

hipótese de um

1619-1627 - Pe. Cristóvão Galo, natural da Alemanha, redigiu o 

"Tratado sobre a esfera material, celeste e natural'123, no qual

(estrelas) e terrestre (incluindo informações de caráter geográfico,

Prática ,/222(sobre



sistema de três céus (em lugar da "multidão" de céus defendida

solar.

• 1630-1635 - Pe. Inácio Stafford, irlandês, publicou em 1634 o livro

"Elementos Matemáticos" redigido em castelhano, com o suposto

conteúdo das suas lições (hoje desaparecido), que versava sobre

Geometria euclidiana, quiçá uma tradução literal dos livros de

Stafford e Fallónio foram

jovem Luís Serrão Pimentel.

múltiplas aptidões, fora nomeado ENGENHEIRO-MOR DO REINO,

por ocasião da

espanhóis. Do seu curso conhecem

"Matérias Matemáticas",
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• c.l 635-1642 - Pe. Simão Fallónio, em 1639, já ensinava há anos

Matemática na Cadeira "de Esfera" de Santo Antão. Homem de

Guerra da Restauração, sendo incumbido da 

reconstrução das fortalezas destruídas

224 BNL - FC 1868.

Nacional de Lisboa, a ele atribuído, versa sobre matérias que teria

bdo em Santo Antão, a saber "Tratado da Fábrica e Usos do

-se duas apostilas: a primeira

e chamada Astronomia de

os prováveis professores do talentoso

Euclides. Por sua vez, o manuscrito encontrado

e das observações

na Biblioteca

pelos ptolomaicos) e a de Tycho Brahe sobre a estrutura do sistema

no embate contra os

versa sobre Geometria euclidiana,

"Astronometria" (descrição das constelações 

estelares, incluindo problemas da hoj

Globo Geográfico"224, redigido em 1633, cuja segunda parte se 

intitulou "Da Fábrica e Uso dos Globos Astronómicos e Ce/ested'.



"Teórica dos Planetas"; a

horizonte, fundamental nos cálculos de latitude), Geometria Prática

o quadrante e cálculo da longitude), Artilharia e Balística. Morreu

em 1 642.

seu sucessor.

"Curso Matemático", professado

1654 1660
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mãe e

aplicada sobretudo à Agrimensura (longimetria, planimetria, 

altimetria, estereometria, trigonometria, medição de distâncias com

1642-1646 - Henrique Uwens, flamengo, em Portugal chamado 

Henrique Buseu (tradução latina de Buys, sobrenome da 

tutor). Chegou na companhia de Cosmander e logo abandonou a 

cadeira, dirigindo-se às Missões do Oriente. Ignora-se o nome do

1652-1654 - Pe. João Roston ou John Riston, inglês, redigiu o seu 

no Colégio. Em 1649, também

trinta anos atrás pelo Pe. Cristóvão Galo, encarregado da mesma 

Cátedra. Seu curso mesclava sobretudo questões de Astronomia 

(tais como determinar a altura meridiana do Sol ou estrelas sobre o

O magistério dos três próximos professores 

circunscreve-se nesse período mas não se pode precisar seus anos 

de atuação. De nenhum deles se conhece obra escrita.

posição), "Astrologia Prática", "Centrometria" (determinação de 

centros de gravidade e de figura) e

segunda apostila reproduz um "Compêndio Especulativo das 

Esferas Artificial, Sub/unar e Ce/esté' e o lente parece seguir 

aproximadamente o plano do curso ministrado cerca de vinte ou

lecionava na Universidade de Coimbra;



inglês.

• ? - Pe. João da Costa, natural de Lisboa, nascido em 1 61 8, que em

1655 já era professor da cadeira.

• ? - Pe. Bartolomeu Duarte, natural do Algarve.

• C. 1660-1663 - Pe. Valentim Estancel, natural da Boémia, chegara

"Aula de Esfera" de Santo

Antão e partira para o Brasil (Salvador), onde morreu em 1715 com

idade avançada. No seu curso inseriam-se lições dedicadas à Arte

de Navegação reunidas sob o título "Tiphus Lusitano ou Regimento

questões relativas

com as
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meridianos e demarcar as

o afastamento do autor dos

, em especial relacionadas

e noturna, etc, inventandodeclinação da agulha, da hora diurna 

inclusive um

a Portugal em c. 1650, lecionara na

Náutico Novo o qual ensina a

relógio universal "Orbe Affonsino sive Horoscopo 

Universa!" que Luís Serrão Pimentel (VITERBO, 1988: III, 403) 

critica mas que demonstra quão atualizado estava o padre jesuíta 

principais questões do momento

ao problema da LONGITUDE,

descoberta de um

225 BNL - Col. Pombalina, Ms. 54.

problemas comuns à navegação prática, preocupando-se com

tomar alturas, descubrir os

aos levantamentos geográficos, tais como a 

determinação das latitudes e sobretudo das LONGITUDES, da

variações da agu/ha a qualquer hora do 

dia ou da noitd'ns. O título denuncia

cujo cálculo demandava a

relógio de precisão, somente alcançada em fins

• ? - sucessor do anterior, Pe. Thomas Barthono ou Thomas Berton,



1 686-1 690 - Pe. Francisco Xavier Schiedenoffen, alemão.

Matemática (Geometria Prática) e sobretudo lições de Arquitetura
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do Augusto Senhor Dom Pedro 2Q em o Collegio de S° Antam aos 

depois mandado ensinar a todos seos tres filhos. Pello P. Luiz 

Gonzaga", [c. 1700] ("Códice E", Biblioteca da Ajuda226); "Esphera 

dividida em círculos" ("Códice C", da

I 700 -1710 (?) - Pe. Luiz Gonzaga, transferido da Universidade de 
✓

Evora, onde lecionara "letras humanas", foi mestre do futuro rei D.

do século XVIII pelo inglês John Harrison. Sobre o assunto, vide 

nosso Capítulo V. Entre este último

"Códice J", da Biblioteca Geral da

Universidade de Coimbra); " Tratado Astrológico", "Fragmentos de

Astronómica, composta e

e o próximo, Albuquerque 

supõe a presença de outros mestres ocupando a cátedra da referida 

Cadeira.

João V. Seu curso incluía lições de Cosmografia, Astrologia e

Biblioteca da Ajuda ou

Militar. O lente redigiu os seguintes tratados (apostilas): "Exame 

Militar [Tratado de Archietura riscado]: mandado ditar por ordem

? - 1 686 e 1 690 - ? - o Pe. Jorge Gelarte ensinou em Santo Antão 

durante dois períodos. Não se sabe o conteúdo do programa que 

ministrou nos seus cursos mas deixou fama de péssimo professor. 

O fato de regressar, mesmo após uma atuação criticável, indica as 

dificuldades da Companhia de Jesus em recrutar docentes.

226 Biblioteca da Ajuda, 46-VIII-23.



"Scala Aritmética"

(Biblioteca da Ajuda, "Códice D").

As lições referentes à Arquitetura Militar, proferidas pelo Pe. Luiz
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227 Biblioteca da Ajuda, 46-VIII-23.

baluartes?'/ Disp. 12" Da linha de defensa./ Disp. 13‘ Dos flancos./ 

Disp. 14: 'Do angulo que o plano primeiro forma com a cortina'./ 

Disp. 17: Qual seja o mais forte dos tiros: o recto ou o oblíquo?/ Disp. 

!d: 'Do comprimento do primeiro flanco: / Disp. 17: 'Dos flancos 

cubertos'./ Disp. 1 pf: Das praças altas e baixas./ Disp. 19': 'Da altura 

da praça baxa sobre o olivel do fosso'./Disp. 2Cf: Qual seja melhor, se 

o orelhamento se a espalda./ Disp. 21': Qual seja a melhor forma dos 

flancos cobertos./ Disp. 27: Se se devem cobrir por cima as praças

Gonzaga, estão compiladas no precioso "Códice E", localizado na 

Biblioteca da Ajuda227, contemplando os seguintes conteúdos: 

"Disputa 7': Das 'Preminencias' (sic) da Architectura Militar./ Disp. 2

Geometria Prática",

'Do objecto e conveniência da Arch. Militar'./ 'Disp. 3‘ Dos sítios mais 

aptos para a fortificação./ Disp. 4 : 'Definição da Arch. Militar e suas 

divisoens'./Disp. 7 [falta]./ Disp. 6‘: Da definição da fortificação e sua 

divisão/. Disp. 7: 'Dos termos de que se usa na Arch. MH.'/ Disp. 8: 

'Dos termos ou nomes das principaes cousas de que trata a Arch. 

Militar'. / Disp. 7: 'Dos termos com que se explicam as partes da 

fortificação./ Disp. 1 Cf: Das máximas da fortificação./ Disp. 11‘: 'Qual 

seja melhor em hum mesmo recinto: aumentar ou diminuir os

"Scala Mensoria",



que o cf fosso'. "(ALBUQUERQUE, 1972: 391).
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baixas./ Disp. 23": Da grandeza das praças baixas./ Disp. 24": Dos 

flancos secundários./ Disp. 26: Das faces./ Disp. 26: Do ângulo 

flanqueado. Disp. 2/: Da gota./ Disp. 28: Da cortina./ Disp. 26: Da 

altura dos reparos./ Disp. 36: Da grossura dos reparos./Disp. 31": Se é 

melhor revestir os reparos de pedra./ Disp. 32": Da altura, grossura, 

escarpe e alicerces da muralha, com seus materiais./ Disp. 36: Dos 

parapeitos. / Disp. 34": 'Das canhoneyras'./ Disp. 36 : 'Dos leitos das 

canhonejras'./ Disp. 36": Dos cavaleiros./ Disp. 3/: fundo e menos 

largo'./ Disp. 38: 'Se he melhor o fosso mais largo e menos fundo, se 

ma is fosso oblíquo'./ Disp. 36: Se o fosso paralelo à cortina é melhor

na prática do engenheiro do período. O padre jesuíta é o primeiro a 

vincular os pressupostos de raiz vitruviana relacionados à Arquitetura 

em geral - “Ordem, Disposição, Eu ri th mia, Symmetria, Apparencia 

(Decoro) e Distribuição"- ao âmbito da Arquitetura Militar. A fonte é a 

tradução comentada do tratado de Vitruvio, feita por Daniele Barbaro:

Entre as inúmeras questões teóricas e práticas referentes à Arquitetura 

Militar, o tratado do Pe. Luiz Gonzaga explicita o alcance do desenho

“DOS TERMOS DE QUE SE UZA NA ARCH. MIL. pede a boa 
disposição de qualquer Arte, e Sciencia q em pd lugar se expliquem 
seos termos, ff q a falta de seos conhecinios naõ façam menos dara 
a sua matéria, do q se tratada ... e separada explicaçaõ de seos 
nomes naõ faça mais oscuro o estilo com q se escreve; por esta 
causa AJUNTAREI OS TERMOS DE Q UZA ESTA SCIENCIA NA 
PRESENTE DISPUTA, da qual ficaraõ entendidos ff todos os mais. 
He porem de advirtir, q esta sciencia como também se chama, e seja 
Archictectura, tem hums termos, Q PERTENCEM A ARCH EM
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COMMUM, e outros, q pertencem A MILÍCIA EM PARTICULAR, e 
assim escreverey em ff° la por os q tem por Arch. e togo porey os q 

tem por militar.
Vitruvio dis q toda a Arch. tem estes 6 termos. ORDEM, 
DISPOSIÇÃO, EURITHMIA, SYMMETRIA, APPARENC/A, E 
DISTRIBUIÇÃO. Acha DANIEL BARBARO grande difficuldk‘ em 
distinguir estes termos entre si, com tudo este os explica e/egantenf 
comentando as definicoens, q lhe dá o mesmo Vitruvio: AS QUAIS, 
NAÕ SO EXPUCAREY EM CAL COMO FAZ O MESMO DANIEL, 
TRATA MOSTRANDO IREI EU APLICANDO A ESTA SCIENCIA, 
POIS DELLA ESCREVO COMO MILITAR, e particular Arch. PP deve 
saber o ARCHICTECTO MILITAR, OU MILITAR ENGENHEYRO, q 
cousa seja ORDEM NA FORTIFICAÇAÕ; he a que dá as partes de 
huma praça se^° a melhor medida q lhe compete em sua grandeza 
sirva de exemplo faço huma praça quadrada cujo lado do polígono 
interior tem 600 pes. Dase a demigolla 200 ao flanco T° 90 ao 2" 
20. A Cortina 400. A face 255... Esta diversidie de grandezas, sendo 
as que cõvem a cada parte ff toda a fabrica sair boa se chama 
ordem da fortificação, e absolurrP ordem da Arch.
DISPOSIÇÃO NA FORTIFICAÇAÕ, HE POR AS SUAS PARTES NOS 
LUGARES, Q MAIS LHE CONVÉM; PORQ NAÕ BASTA SABER O 
ENGENHEYRO A GRANDEZA, Q HAM DE TER AS PARTES DE 
HUMA PRAÇA QUADRADA, E ASSIM EXPLICA O TERMO ORDEM 
DA FORTIFICAÇAÕ; MAS TAMBÉM DEVE SABER AONDE ESSAS 
PARTES COMPETEM... q as duas faces fazem o angulo flanqueado, 
q o pP flanco faz com a Cortina, e faça, q o 2 flanco he porçaõ da 
Cortina, e naõ obra separada e passando a ma is deve ver ff onde 
fica melhor o baluarte, aonde he ma is conveniente a Cortina e esta 
Collocaçaõ de partes em huma praça se chama Disposição da 
fortificaçaõ.
ESTA DISPOSIÇÃO SE DIVIDE EM TRES SPECIES, OU EM TRES 
IDEAS COMO LHE CHAMAÕ OS GREGOS. A 1A 
ICHNOGRAPHIA, 2a ORTOGRAPHIA, 3a SCI OGRA PH IA, OU 
SCENOGRAPHIA. ICNOGRAPHIA he a planta horizontal da praça, 
q sonf mostra o lugar, q a praça occupa no terrenho, q ordinariarrf 
se nomea também pello nome de vestígio do edifício, porq naõ he 
mais q hum sinal do comprirri0, e partes da fortificaçaõ; como he Fig.i46a 
qualquer das FIGURAS 1a 2a E 3a.
A ORTHOGRAPHIA; nomeada entre os Militares engenheyros pello 
nome de PERFIL he a discripsaõ de huma praça já levantada sobre o 
horizonte; mas cortada perpendicular, de tal sorte, q sorríe mostre a 
parte da obra, com as suas alturas; porq ja naõ he sonie vestígio do 
q a praça occupa da terra, mas também do q sobre a terra se levante FigJ46a 
na forma da HG. 5a
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SCIOGRAPHIA, OU SENOGRAPH/A ma is conhecida pello nome de 
PRESPECTIVA he DESENHO da praça com todos os seos lados, e 
alturas na forma q he vista por alguma de suas partes. QUEIXASE 
IERONIMO VITALE NO SEO LÉXICO MA TH EM A TICO DE ALGUNS 
ARCH/TECTOS CONFUNDIRAM A SCIOGRAPHIA COM A 
SCENOGRAPHIA; PORQ D/S Q A SCENOGRAPHIA HE PARTE DA 
O PTI CA, q consiste na projecçaõ das especies dos objectos, q 
vemos, a qual he tam diversa como sam diversos os lugares, e si tios 
dos quais pode ser visto o objecto e q a SCIOGRAPHIA SEGUNDO 
VITRUVIO HE A ILLUMINAÇAÕ Q SE DA AO OBJECTO, A SUAS 
PARTES QDO EM O PLANO SE LANÇAÕ. Donde colhe q da 
distinção entre o tirar a planta com todas as suas partes, e alturas da 
sorte, q he vista, ao dar/he as sombras, CHAMANDO A PLANTA 
SEM SOMBRAS SCENOGRAPHICA, E AS SOMBRAS 
SC/OGRAPH/CA, no q vaypouco ou nada;por isso digo q de ambos 
os modos se pode chamar, ao q ordinariamte dizemos prespectiva." 
DEVESE POREM ADVIRTIR Q A PLANTA, A QUEM OS 
ENGENHEIROS MILITARES CHAMAÕ PRESPECTIVA CHAMAÕ OS 
LIVROS PERFIL E AQUELLA, A Q OS ENGENHEIROS CHAMAÕ 
PERFIL CHAMAÕ OS LIVROS (d
E assim pf tirarmos toda a duvida falando nos termos desta sciene ia 
PLANTA ICHNOGRAPHICA he a plana representação da praça sem 
ter levantado nada sobre o plano horizontal como sam as FIG 1a 2a 
3a, PLANTA, ORTHOGRAPHICA, OU PERFIL he a representação da 
altura da praça, e suas partes levantadas sobre o plano horizontal a 
ângulos rectos, como alguns explicam, e eu dissera q naquelles 
ângulos q as partes da praça formaõ com o plano, ou sejaõ rectos, 
ou naõ. PLANTA SCENOGRAPHICA, OU SCIOGRAPHICA, OU 
PRESPECTIVA he a pintura das praças em q se mostram as alturas, e 
grossuras de suas partes dando lhe as sombras conforme o lugar de 
que for vista, q hoje ordinariarrF se nomea por levantar a figura. 
EURITHMIA, ou planta Eurithmica* he a ordem (d e a engraçada 
disposição das partes q sendo entre si desiguais na prefeyçaõ, postas 
porem em suas devidas estancias, e lugares fazem a obra vistosa, e 
boa; como na fabrica do homem sendo differentes os ver, e os olhar 
assim na grandeza, como na prefeyçaõ; postos porem em seos 
lugares fica vistosa a fabrica do corpo humano, q naõ o ficaria assim 
se os olhos estivessem nos pes, e os pes na cabeça da mesma sorte 
se pode fazer exemplo nas partes de huma praça os acordam (d 
posto mais abaxo, ou mais assima, a escarpa diminuindo mais 
emsima, q em baxo e o mesmo se entende com a planta de outro 

edifício.
[Nota lateral: "*nome derivado do grego Rythmo, q vale o mesmo q 
consonância, eperfeição"].
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SYMMETRIA nome grego, ao qual em o vulgar corresponde o de 
proporção, definio Vetruvio no Liu. 7. C. 1 dizendo ser a coherencia 
das partes entre si, a correspondência conveniente per ordem ao 
todo. Naõ quer Philander q isto seja definição, mas sorde huma, 
descripção, da Symmitria, cuja genuina significação naõ temos 
palavra latina // a explicar, conforme diz PHnio citado pelo mesmo 
Philander; de onde nasce a dificuld' de distinguir a SYMMETRIA DA 
EURITHMIA; pois ambas sam DISPOSIÇÃO E PROPORÇÃO das 
partes na obra q faz. CONTUDO NAÕ HÁ DUVIDA Q DISTINGUE 
MTO A PLANTA SENDO SYMMETRICA, DAS (...) EURITHMETICA. 
PORQ CONSISTE NA BOA DISPOSIÇÃO DAS PARTES, EM Q AOS 
LUCARES,, MAIS VISTOSA FICA A MURALHA SENDO A ORDEM 
(OU ACORDEM?) EM SIMA DA MURALHA, OU NO MEYO 
DELLA. A SYMMETRIA POREM SO TRATA DA BOA DISPOSIÇÃO 

DESSAS PARTES POR ORDEM AS SUAS MEDIDAS;
Ponho exemplo, q na planta se ponha acordam (?) ma is ajus (?) do q 
a li pertence a Eurithmia; porem q grossura hade levar ma is a/i d q 
aqui / comesmo he das ma is partes/ pertence a planta symmetrica, q 
julga a grossura, e grande dacordam (?) conforme o lugar que lhe hé; 
que o homem tenha os olhos na cabeça e naõ nos pes pertence a 
Eurithmia, mas q os pes tenhaõ esta grandeza por ficarem em baxo, 
e os olhos por estarem em si ma tenhaõ outra grandeza diversa, 

pertence a Symm et ri a; pello qual dizendo que o polygono interior 
tem 600 pés, e q a cortina tem 400 vou tirando a planta segundo as 
proporçoens dividas as outras partes, e acho ter o 1' flanco 90, e o Ã 
20 e feyta ella venha a conhecer ser esta a figura de huma praça 
quadnlatera; a qual planta se diz Symmetrica, q naõ so poem as 
partes em seos lugares como a Eurithmia, mas também lhe da a sua 
devida proporção.
APPARENCIA, DECORO, E FERMOSURA da planta, ou praça, se 
equivoca também rd° com Eurithmia, tem porem sua differença; 
porq a Eurithmia so trata do decoro da boa destribuiçaõ das suas 
partes, em o lugar q ham de ter no risco : mas o Decoro he a 
propried das partes da praça por ordem ao sitio, q se tem escolhido, 
por ordem ao costume com q se dispõem, e per ordem a natureza 
do com q se faz. Sirva de exemplo huma praça q se manda fazer, o 
engenheiro, busca este o sitio ou lugar da fortificaçaõ a onde possa 
ser conveniente. Busca este sitio mais apto ff o fim q se pertende, 
dispõem as partes da praça segundo hum costume, ou methodo de 
fortificar, e segundo este vay dando a cada huma das partes, o que 
estas per sua natureza pedem como escarpa ao muro, contraescarpa 
ao fosso e a planta, q representa tudo isto se diz decoroza.
DISTRIBUIÇÃO he aquella com q o engenheyro se acomoda as 
particularidades do sitio, suprindo humas cousas, com outras, cÇ° 
naõ acha as melhores ff o q intenta. Por exemplo fortifica em hum
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estado aonde naõ há pinhos, nem se podem conduzir, e he lhe 
necessrí levantar alguns muros em alicerces, neste caso supre o 
engenheyro esta falta ou com outras madeiras, ou dando/he alguma 
outra traça ff seguro das muralhas, o mesmo se entende na falta dos 
outros requisitos ff huma praça. Estes sam os termos communs a 
qualquer planta, e Architecto conforme Vitruvio, q larganie os refere, 
mas entre os Architectos militares os mais usados sam os tres 
Icnographia, Orthographia, ou perfil, e Scenographia, nos quais se 
incluem as outras partes, ou termos mais proprios ff a Arch. Civil do 
q ff a militar.

Estes sam os termos de que usa a Architectura, ou seja EDIFICA TIVA, 
ou seja GNOMON/CA, OU MACHINATIVA, como diz Vitruvio, 
acrescentando q a edificativa pertende tratar dos muros das 
defensas, dos templos, e lugares sagrados, e a Cnomonica tratar das 
mediçoens, e proporçoens assim dos edifícios, como de seos sitios, e 
a Machinativa, fazer as machinas necessaf5 ff suprir a falta das 
forças humanas na conduçam de algum peso ou ff diminuir o 
trabalho q na dita conduçaõ se experimenta; e como estas tres 
partes, em q Vitruvio divide a Archict. Se achem todas na Archi 
Militar, justo he naõ careça o engenheiro do conhecirrí0 de seos 
termos, aos quais se pode ajuntar o conhecirrí0 de que concorre ff 
huma fortificaçaõ, q he AGENTE, MA TERIA, FORMA e FIM.
O AGENTE HE O ENGENHEYRO, por cuja intefíigencia, 
experiencia, cuidado, e fidifícG se obra tudo o q na fabrica se poem; 
a MA TERIA he a pedra, cal, madeyras, terras em q se faz tudo 
aquifío q o engenheyro manda obrar: FORMA he aquefía q o 
engenheyro lhe da naquefía figura, q melhor se ajusta ao sitio 
fazendo o forte em suas deffenças; FIM he aquefíe q o príncipe lhe 
(..?) manda fazer, o qual ou pode ser UNIVERSAL, ou 
PARTICULAR. O Universal fim das praças he a observaçaõ da 
UbercF, e vida de seos deffensores, o particular he a defensa ou do 
sitio (..?) em q se faz a praça, ou a conservação, e guarda de 

alguma ProV, estado, ou Cid."



Em resumo:

7. "ORDEM NA FORTIFICAÇAÕ" - diz respeito às medidas de cada

membro em relação ao todo;

tal como diz o próprio

métrica fora definida anteriormente. Tal disposição

"Perfil",espécies "Ichnographia ",

"Sciographia "Planta

ângulo de
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3. "EUR1THMIA"

termo, implica numa conveniente disposição dos membros, cuja

se divide em

" ou "Scenographia" ou perspectiva. Sobre a 

Scenographica", "Sciographica" ou

a ausência de eurritmia

"Prespectiva" argumenta ser a 

pintura que mostra as alturas e espessuras das partes da "praça", 

conferindo-lhes as

2. "DISPOSIÇÃO NA FORTIFICAÇAÕ" -

respectivas sombras, conforme o

visão. Em meio à querela entre uma e outra terminologia, o Pe.

três

Luiz Gonzaga diz serem ambas designativo de perspectiva, embora 

a Planta sciographica signifique perspectiva com sombra e a 

scenographica, sem sombra;

"consonância" e "perfeição" advindas da 

adequada disposição das partes de 

respectivos lugares. No exemplo citado, 

corresponderia a colocar os olhos no pé e os pés na cabeça, em 

relação ao corpo;

"Ortographia " ou

um edifício, nos seus



4.

elegante

5.

partes em conformidade com o sítio, os costumes e materiais

construtivos utilizados, se confundindo por vezes com a Eurritmia;

refere-se à correta escolha dos materiais6.

senso.
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✓

E curioso o Pe. Luiz Gonzaga não ter utilizado a então recente edição 

francesa do tratado de Vitrúvio, feita por Claude Perrault, datada de 

1673 (2° edição 1684), cujo conceito de Simetria de Vitrúvio foi 

interpretado como simetria especular, diferentemente do conceito de 

Renascentistas, entendido como relações de 

princípios do

"DISTRIBUIÇÃO"

construtivos disponíveis no lugar, implicando em economia e bom

228 Cf. D'AGOSTINO, Mário Henrique. A linha do horizonte. Reflexões sobre a crítica da simetria clássica. 
Óculum, 3: 54-62, 1993.

Simetria dos Antigos e

proporção entre as partes e o todo228. Os portugueses, em

"SYMMETRIA" - nome grego, vulgarmente sinónimo de proporção 

que significava relação de proporção entre as partes e o todo, 

definida segundo Vitrúvio (Livro I, Cap. 1). O Padre esclarece que a 

planta apresenta eurritmia quando dotada de partes dispostas de 

forma adequada, cada qual no seu devido lugar, ao passo que 

apresenta simetria quando tal disposição adequada e 

advém da sua métrica;

"Apparencia, decoro, e fermosura" - adequada disposição das



palavra passou a comportar a partir de Perrault229.

Embora o léxico esteja vinculado a Daniele Barbaro e por conseguinte

Rodrigues e Matheus do Couto atestavam a dependência exclusiva da

tratadística italiana

e na "Aula de Architectura do Paço", os tratados escritos no século

XVII pelos padres jesuítas encarregados do exercício da cadeira de

do Colégio de Santo Antão,

holandesesprogressiva tratados e

padre irlandês Ignacio Stafford23',
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na "Escola de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira"

estrangeiro, responsáveis pela introdução dos 

dentre os

no Século XVII. Anais da

quais se sobressaíram o

franceses ((PAAR, E., 1995 e 2001, em vias de publicação). Merece 

destaque a

século XVIII, já demonstram conhecimento do duplo sentido que a

presença de uma série de missionários contratados no

Matemática, na "Aula de Esfera"330

Raphael Bluteau, em seu dicionário datado de 1712-1721 (Vol. IX, 812-813), apresenta a seguinte 
definição. Symmetria (Termo da Architectura, Pintura, &c). Deriva se do grego sym., com, & de metrein, 
que quer dizer medir, & symmetria não he outra cousa em Latim, que "commensus", ou commensuratio, & 
em Portuguez, correspondência de medidas. Alguãs vezes succede, que a huã palavra, que na própria, & 

atura! linguagem tem hum significado, lhe dà a força do uso em outras linguagens outro significado. Na 
p avra symmetria temos hum exemplo desta verdade; porque no grego symmetria he huã proporção das 
partes entre si, & delias com o todo, nos Edifícios, Payneis, Estatuas, &c. E em outras linguagens, 
pa cu armente na lingua Franceza, Symmetrie he huã proporção em numero, & em medida, das partes 
P ^aSi . ^Um e^l^lc'°' ou oufra cousa, com as partes esquerdas delle - hum, & outro sentido usamos em 

ortuga a dita palavra Symmetria.u Nas cartas régias que nortearam a criação de novas vilas na Colónia 
g o século XVIII, simetria aparece não no sentido vitruviano, mas tal como definida por Perrault.

se principio estetico esteve na base do urbanismo joanino (1706-1750), pombalino (1750-1777) e 
vi p ■ 1808), sendo amplamente aplicado na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, 

em i a ea de Santo Antônio, criada em 1774, na região do Algarve, e nas vilas criadas no Brasil a partir 
de meados do século, como veremos no Capítulo IV.
23°ALBUQUERQUE, Luís de. A "Aula de Esfera" do Colégio de Santo Antão 
Academia Portuguesa da História,21337-391, 1972.
2J,Padre Ignacio Stafford. Varias Obras Mathematicas compuestas por el. P. Ignacio Stafford mestre de

Lisboa, Anno 1633. Cf. PAAR, Edwin. 
Luís Serrão Pimentel and the 'Dutch school' of fortifícation, 1995, p. 6. Este artigo, ainda não publicado,

Arquitetura Militar é de vanguarda. Se os tratados de António

à tratadística do século XVI, a

novos paradigmas,

evidenciam sua substituição

literatura de referência para a



responsável pela Cadeira de matemática e

Errard de Bar le Duc (edição de 1620) e Antoine de Ville (1628).

Os trinta anos de guerra entre a França e a Espanha (1618-1648)

marcando definitivamente

algumas alterações

chamada "esco/a francesa" não passava de uma releitura da "escola
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holandesa", cujos principais representantes foram Symon Stevin (pai 

da dita escola), Samuel Marolois (discípulo de Stevin), Hendrik

Colégio de Santo Antão, já que ao que se sabe, era leitor dos tratados 

do holandês Samuel Marolois (edição latina de 1633) e dos franceses

francesa. Em 1628, Antoine de Ville publicou

e fortificação entre 1630 

1 635, bem como seu sucessor, o padre irlandês Simon Fallonio. 

Segundo Edwin Paar, o Pe. Stafford, além de profundo conhecedor dos 

mais importantes tratados italianos do seu tempo, como os de Nicola 

Tartaglia (1 556-1560), Bonaiuto Lorini (1597) e Scala (1621), teria sido

no sistema de flancos, segundo Edwin Paar233, a

, • , Privx/in Paar está oreoarando uma tese de doutoramentonos foi gentilmente fornecido pele. proprto au on d ^P g Arquitetura
na Universidade de Gromngen, Holanda, sobre  , D Rafae| Moreira.
Militar ponusues, no século XV», cool.o* com . co^n.açao do Prol. Or. R.ta<
Agradecemos ao Paul Meurs por este precioso contato. n-.hlirarão oóstuma data de 1706.

Sétastl„ Le Pies», “X™» 
Cf. MOREIRA, Rafael. Do rigor teórico à urgência prauca. a « M
Portugal. O limiar do Barroco, 1986, V. 8J p. 76. ° An(oine ^^mara-se
2"Edwin Paar defende esta tese ao co q* r ntantes da escola neerlandesa. PAAR, Edwin. 
diretamente no de Samuel Marolois, um do
Op. Cit, 1995, p. 10-11.

"Les Fortifications",

o possível introdutor dos tratados holandeses e franceses nas aulas do

referência aos subsequentes manuais do Conde de Pagan e de

a tradição francesa, pois serviu de

Sébastien Le Preste de Vauban232. No entanto, embora introduzisse

também impulsionaram o desenvolvimento da Arquitetura Militar
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1642 por Francisco de Andrade Leytão e ein 1644 por 

D. Francisco de Sousa Coutinho, que permaneceu no cargo até 1650. 

Por sua vez, Francisco e Melo foi nomeado embaixador em Paris,

no exército (PAAR,

na Arte da

seus seguidores Mathias Dogen, Nicolaus Goldmann 

Ruse234.

Durante o processo de Restauração do trono português (1640), o

2M PAAR, Edwin.Op. CiL, 1995, p. 12.

Hondius e Adam Freitag (de origem alemã, foi seu maior expoente), e 

e Hendrik

sendo depois substituído pelo Conde da Vidigueira. Deste intercâmbio 

resultou a contratação de uma série de engenheiros militares franceses 

Charles Lassart (setembro de 1641), Pierre Girles de St. Paul 

(setembro de 1641), Michel Lescole (de L'Ecole) (início de 1643), 

Nicolas de Langres (março de 1644), Pierre de Sainte Colombes (1 648) 

e Alain Manesson Mallet (1664) - e holandeses - Michael Timmermans 

(1645-1653), Jean Gillot

intercâmbio com os Países Baixos e a França consolidou-se. Em vista 

da carência de engenheiros militares nacionais, D. João IV (1640- 

1656) enviou embaixadores para Paris e Haia - então os principais 

centros culturais divulgadores de modelos - com o intuito de contratar 

profissionais experientes nestes assuntos. Em 1641, Trystão de 

Mendonza foi nomeado embaixador português nos Países Baixos, 

substituído em

e Pe. João Cosmander (Jan Ciermans)235. Os 

tinham qualquer experiência prática

Fortificação mas foram muito bem acolhidos em Portugal, sendo-lhes 

atribuídos por D. João IV postos bastante elevados

dois últimos não



2001, em vias de publicação), o que denota a enorme carência de

engenheiros militares no período. O Pe. Cosmander ensinou inclusive

João IV, D. Teodósio (PAAR, 2000).

A contratação de importantes engenheiros franceses como Charles

236

progressiva introdução dos tratados de Antoine de Ville e Conde de

Pagan no rol das leituras dos engenheiros militares portugueses.

SUPOSTA BIBLIOTECA DA "AULA DE ESFERA" DO COLÉGIO DE SANTO ANTÃO

DE VILLE, Antoine. Les fortifications ou Fingenieurparfait. Amsterdam, 1672.
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HONDIUS, Henry. Descrition et breve dec/aration des reg/es generales de la 
fortification. The Hague, Hendrik Hondius, 1625.

ERRARD DE BAR-LE-DUC, Jean. Les fortification reduicte en art et demonstrée. 
Frankfurt, 1604.

DE VILLE, Antoine. De la Charge des gouverneurs des places. Paris, Mathieu 
Guillemot, 1 639.

FREITAG, Adam. L 'Architecture militaire ou la fortification nouvelle. Paris, Toussainct 
Quinet, 1640.

DOGEN, Matthias. Architectura militaris moderna. Amsterdam, Ludovic Elzevir, 

1647.

ao filho primogénito de D.

FREITAG, Adam. Architectura militaris nova et aucta, oder newe vermehrte 
Fortification. Leiden, Bonaventura and Abraham Elzevier, 1642.

também explica a

os "Elementos de Eudides" e fortificação

-MOREIRA, Rafael. Do rigor teórico à urgência prática: a arquitectura militar, in: História da Arte
Portugai. 1986, V. 8, p. 70 e f^enotes franceses refugiados na Holanda e

Quanto a Monsieur i o ,a ensino da arquitetura militar dos Países Baixos - a
ex-aluno do mais importante estabeiecime ,
Universidade de Leiden - fundada em 1575’“, bem como do célebre René Descartes.

Lassart, Nicolau de Langres e João Gilot



PAGAN, Blaise François. Les Fortifications. Paris, Cardin Besogne, 1 645.

RUSE, Heinrik. Praxis fortificatoriae... Osnabrúck, Johann George Schwànder, 1 664.

unsern Zeiten mõgen

Waesberghe,

TARTAGLIA, Niccolò. La nova scientia. Venice, 1537.

APOSTILAS DESENVOLVIDAS PELOS MESTRES DA "AULA DE ESFERA"

COSTA, Pe. Francisco da. "Tratado de Geografia"237;

418

MANESSON MALLET, Allain. Les travaux de Mars ou 1'art de la guerre. Paris, Denys 

Thierry, 1685.

MAROLOIS, Samuel. Fortification ou architecure mi/itaire tant offensive que 

defensive. The Hague, Hendrik Hondius, 1615.

TARTAGLIA, Niccolò. Opere de! famosíssimo Nicolo TartagHa cioè Quesiti, Nova 
Scientia, Travagiiata inventione, Ragionamenti sopra Archimede. Venice, al segno di 
lione, 1606.

VITRUVIUS POLUO. / dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio. Trad. commentati 
Daniel Barbaro... Venetia: F. de Franceschi Senese, 1584 (ou outra edição).

LORINI, Buonaiuto. Le fortificationi nuovamente ristampate com Paggiunta de/ sesto 

libro. Venice, Francesco Rampazetto, 1609.

STEVIN, Symon. Nieuwe maniere van sterctebou door spilsluysen. Rotterdam, lan 
van Waesberghe, 1617.

COSTA, Pe. Francisco da. "Arte de Navegar";
COSTA, Pe. Francisco da. "Tratados de Astrologia";

2)7 Há cópias no Britísh Museum, Cod. Egerton, 2063 e Biblioteca da Ajuda, Ms. 46-VIII-18.

STEVIN, Symon. Castrametatio dat is Legermetig. Rotterdam, lan van 
1617.

SPECKLE, Daniel. Architectura von Vestungen. Wie die zu 
erbawen werden. Strasbourg, Bernhart Jobin, 1589.

LORINI, Buonaiuto. Delle fortificationi libri cinque. Venice, Ciovanni Antonio 

Rampazetto, 1596.



COSTA, Pe. Francisco da. "Tratado de Hidrografia'22™;

COSTA, Pe. Francisco da. " Tratado da Esfera";

COSTA, Pe. Francisco da.

COSTA, Pe. Francisco da. "Compasso Geométrico, Astronómico e Náutico"240;

DELGADO, Pe. João. "Curso Astrológicd', 1605;

DELGADO, Pe. João. "CompêndioJudiciário";

"Astrologia Prática "241 ;DELGADO, Pe. João.

DELGADO, Pe. João. "Dos nascimentos";

DELGADO, Pe. João. "Juizos de Medicina";

BORRI, Pe. Christóvão. "Arte de Navegar";

BORRI, Pe. Christóvão. "Nova Astronomia;

STAFFORD, Pe. Inácio. " Elementos Matemáticos", 1634 (hoje desaparecido);

4
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Ki

COSTA, Pe. Francisco da. "Dois Livros da Fábrica e Uso do Globo Astronômicd'2™;

FALLÓNIO, Pe. Simão. "MatériasMatemáticas";

STAFFORD, Pe. Inácio. "Tratado da Fábrica e Usos do Globo Geográfico"243, 1633, 
cuja segunda parte intitulou-se "Da Fábrica e Uso dos Globos Astronómicos e 

Ce/ested';

"Compendio de Cosmografia";

238 Códice Museu de Creenwich (Códice do National Maritime Museum - cota NVT/7) e Biblioteca 

Nacional de Lisboa (FG 1552, fls. 51-110).
239 Cod. Egerton, 2063 (fls. 108-118v).
240 Biblioteca da Ajuda, Ms. 46-VIII-l8.
241 Cópias na Biblioteca Nacional de Lisboa (Cod. FG 2130) e Biblioteca Nacional de Madrid (Cód.ce 
8931).
242 Biblioteca Nacional de Lisboa, Cód. FG 1869.
243 BNL - FG 1868.

GALO, Pe. Cristóvão. "Tratado sobre a esfera material, celeste e natural'2242, 1625.;



ROSTON, Pe. João . "Curso Matemático"-,

No âmbito da conjuntura acima descrita,

420

STAFFORD, Pe. Inácio. 
Celeste;

professores da principal Cadeira do Colégio

244 BNL - Col. Pombalina, Ms. 54.
245 Biblioteca da Ajuda, 46-VIII-23.

"Compêndio Especulativo das Esferas Artificial, Subiunar e

GONZAGA, Pe. Luiz. "Tratado Astrológico"; "Fragmentos de Geometria Prática ; 
"Scala Mensoria"; "Scala Aritmética"(Biblioteca da Ajuda, códice D).

(Cosmografia e

a análise da listagem dos

respectivo conteúdo das lições, apontou para uma mudança em três 

direções:

de Santo Antão e

GONZAGA, Pe. Luiz. “Esphera Astronómica, composta e dividida em círculos" 
(Códice C, Biblioteca da Ajuda ou Códice J, da Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra);

GONZAGA, Pe. Luiz. Exame Militar [Tratado de Archietura riscado]: mandado ditar 
por ordem do Augusto Senhor Dom Pedro 2 em o Collegio de S° Antam aos depois 
mandado ensinar a todos seos tres filhos. Pello P. Luiz Gonzaga1*', c. 1700 (Códice 

E, Biblioteca da Ajuda);

ESTANCEL, Pe. Valentim. "Tiphus Lusitano ou Regimento Náutico Novo o qual 
ensina a tomar alturas, descubrir os meridianos e demarcar as variações da agulha a 

qualquer hora do dia ou da noité'1**;

Astrologia) foram progressivamente relegadas a 

segundo plano e

1. as matérias predominantemente relacionadas à Ciência Náutica

sobrepujadas pelas disciplinas vinculadas à 

Geometria Prática, à Geografia e à Arquitetura Militar;



e
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em Eivas, uma Cadeira de2 ^4 (3
Em 4/11/1651, foi também instituída pelo príncipe D. Teodósio, 

Matemática (e Arte da Fortificação), também dirigida pelos padres jesuítas.

2. em

a formação do futuro

contrapartida, os anos de convivência entre cosmógrafos 

engenheiros militares na instituição dos jesuítas conferiram aos 

primeiros mais sólidos conhecimentos referentes ao desenho das 

"Cartas Geográficas", "Corográficas"e "Topográficas"

3. em paralelo, a literatura italiana foi cedendo lugar à literatura 

holandesa e francesa, mais atualizada.

Neste contexto de mudança, ocorreu

Cosmógrafo e Engenheiro-mor do Reino Luís Serrão Pimentel, cujo 

papel analisaremos a seguir.

A criação da "Au/a de Fortificação e Arquitectura Militar", em 1647, escola 

especialmente direcionada à formação de engenheiros militares, bem como 

do exame dos seus instrumentos, implicou na diminuição da importância do 

Colégio de Santo Antão246 no preparo de técnicos voltados à ciência náutica 

e à Arquitetura Militar. A nova Cadeira criada na Ribeira das Naus teve os 

mesmos propósitos da lição ministrada pelo Cosmógrafo-mor desde os 

tempos de Pedro Nunes - aos pilotos, homens do mar, cartógrafos, etc - que 

além de cuidar da formação teórica desses profissionais, estava encarregado 

de examinar seus instrumentos, cartas náuticas e todos os demais elementos 

relativos à profissão. Não por acaso, um mesmo agente fora incumbido para 

encabeçar a dupla função de COSMÓGRAFO E ENGENHEIRO-MOR a 

partir de meados do século XVII.



3.2.4.4. A "Aula de Fortificação e Arquitectura Militar"da Ribeira das Naus

construção de
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determinados, 

horizonte de

perspectiva, 

projectou-se como um instrumento

Sobre a primeira instituição portuguesa especificamente direcionada à 

formação de engenheiros militares, achamos oportuno apresentar a 

síntese realizada por Miguel Soromenho247: "... Ao iniciar uma guerra

uma Junta das Fortificações, procede a 

uma malha estratégica de redutos defensivos 

Fortificação em 13 de Julho de 1647 (...). O enquadramento político- 

militar destas alterações condicionou desde logo uma deslocação de 

vocações em relação à Aula realenga do século XVI: 

especulativo e quase diletante onde evoluia uma 'elite' restrita de 

membros da alta nobreza, sucede o rigor pragmático de uma estrutura 

apostada num tipo específico de intervenção. A Aula de Fortificação 

de L isboa

no trono a Casa de Bragança, e de par com uma ampla acção 

diplomática, Portugal empenha-se a fundo na reorganização de todo o 

seu sistema militar. Reordena organicamente as suas estruturas de 

decisão, com a criação de um Conselho de Guerra em 1641, e a si 

subordinada,

um dima

a A u la dee cria

surge pois para resolver problemas conjunturais 

num quadro de objectivos programados e com um 

actuação que passa pela funcionalização completa do 

engenheiro militar. Nesta

com a Espanha em 1640, logo após a tentativa consumada de co/ocar

privilegiado ao serviço da

a Aula de Fortificação



"Escola portuguesa" de Arquitetura Militar, deixando uma série de

célebres discípulos.

A "A u/a Régia " da Corte nos tempos de Luís Serrão Pimente! (7647- 7678)

natural de Lisboa (1613-1678) e iniciara sua

1631, aluno dos padres

- os melhores lentes que
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SOROMENHO, M. Manuel Pinto de Vilalobos. da engenharia militar à arquitectura, 1991.
Robert. Engenheiros militares portugueses no Brasil. \n:Arquitetura jesuítica no Brasil (1948),

organização do Estado Moderno, 

formação de um

247

24®smith/ 
1962: 39.
249 Juntamente com o Pe. Luiz Gonzaga.

no Paço da Ribeira - a

mais de trinta anos, tendo influência decisiva na formação de uma

militar "ou “Aula Régia"1"'6.

Seu primeiro professor foi Luís Serrão Pimentel que lecionou durante

Serrão Pi mental era

uma instituição específica destinada ao ensino da Arquitetura Militar

formação junto aos jesuítas aos 18 anos, em

irlandeses Ignacio Stafford e Simon Fallonio

a "Aula de Esfera" teve em termos de Arte de Fortificação, dos

"Aula de Artilharia e Esquadria" - que, em

1 647, foi transferida para a RIBEIRA DAS NAUS com o nome de "Aula 

de Fortificação e Arquitectura Militar", também chamada "Academia

não só por lhe estar atribuída a 

corpo de técnicos ao serviço da Coroa, mas também 

pela maneira global como passa a encarar a gestão de um território". 

Diante de uma conjuntura de guerra contra a Espanha e restauração do 

trono, visando a suprir a dependência dos profissionais estrangeiros, 

contratados com vultosos salários, D. João IV resolveu criar em 1641



Valentim de Sá, sua penetrante

do Reino no

1641 = encabeça a cátedra da recém-criada "Aula de Artilharia e

Esquadria" no Paço da Ribeira;

1663 = nomeado Engenheiro-mor do Reino;
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I ■
!

I

cumprir serviço nos regimentos portugueses. No entanto, a viagem 

estudo das disciplinas

mór

2001, em vias de publicação). Sua trajetória profissional resume-se a:

e tal foy o progresso que fez a

comprehensaõ que no anno de 1641 entrou a exercitar o officio de

1647 = a referida "Aula" foi transferida para a Ribeira das Naus com o 

nome de "Aula de Fortificação e Arquitectura Militar", cuja cátedra 

continuou encabeçada por Pimentel por c. 30 anos.

13/7/1647 = recebe o diploma de nomeação para o cargo de Cosmógrafo- 

mor, embora o estivesse exercendo interinamente desde 1641;

1631 = aos 18 anos, ingressa no Colégio de Santo Antão; 

1641-1651= nomeado interinamente Cosmógrafo-mor 

lugar de António Mariz Carneiro250;

250 António de Mariz Carneiro era efetivo no cargo desde 1631 e foi afastado do posto não sabemos por 
quê motivo, cuja gravidade implicou no seu degredo para o Brasil em 1641.

Cosmografo mór Carneiro do qual aprovou o 'Regimento de Pi lotos' 

comettido aí seu exame quando contava 29 annos de idade" (PAAR, E.,

malogrou e,

Mathematicas que ouvio pelo espaço de dez annos assim dos Mestres 

do Collegio da Companhia de Jesus, como do Cosmografo

ao retornar, "... aplicou-se ao

primeiros a introduzir a matéria no rol das lições. Interrompeu seus 

estudos, dirigindo-se à índia na companhia de um tio, pretendendo



, atribuições

exercidas desde 1559,

“ Roteiro do

retocada por seu filho

Manuel Pimentel;

1678 = um tombo a cavalo tira-lhe a vida aos c. 65 anos;

1680 = é publicado seu livro "Methodo Lusitanico de Desenhar as

Fortificaçoens Regulares, & Irregulares, Fortes de Campanha, e outras

Obras pertencentes

Pimentel é nomeado Cosmógrafo-mor do Reino.

COSMÓGRAFOS- MORES DO REINO DE PORTUGAL

1559 = Pedro Nunes ;

1671 = Luís Serrão Pimentel;

1680 = Manuel Pimentel.
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1631-1647 = Antonio de Mariz Carneiro;

1647-1651 = Mariz Carneiro é substituído interinamente por Luís Serrão Pimentel;

1591 = João Baptista Lavanha;

1608 = Manuel de Figueiredo;

1623-1624 = Valentim de Sá;

Prática de Navegar" (1681), depois aditada e

do mar, pilotos, cartógrafos, instrumentos náuticos, etc

Mediterrâneo" em 1675 (único livro publicado em vida) e a “Arte

nos tempos de PEDRO NUNES (1° Cosmógrafo-

a Architectura Militar...11. Seu filho Manuel

matéria publicara o

1671 = nomeado definitivamente Cosmógrafo-mor do Reino, com a 

morte de Mariz Carneiro. O exercício do posto implicava no ensino da 

Arte de Navegar na Ribeira das Naus, bem como no exame de homens

* Daqui para frente não sabemos a sequência.

mor de Portugal). Sobre a



Ribeira da Naus, atribuição dos referidos postos:

Fortificaçoens das Praças Fig.i48

Regulares, & Irregulares, Fortes de Campanha,

Operativa e Qualificativa. Ao muito Alto,

Fortificação

(PAAR, E., 2001, em vias de publicação):

426

recopiados por seus inúmeros 

discípulos, que jamais gozaram de uma versão impressa,

mesma são

"Aula de

ArtUheria em

Seu “Methodo Lusitanico de Desenhar as

e Poderoso Príncipe Dom

manuscritos, copiados e

"...servindo também o cargo de enginheiro-mor do exercito e 
Provinda do Alentejo; ler na Aula da Ribeira das Na os a arte de 
Matematiquas, navegação, fortifficação, castramentação,
expugnação e defenção das Praças, proceder em tudo com zello de 
meu servisso e notoria satisfação pella ciência e experiencia que 
tem destes particulares, Hey por bem e me praz de lhe pagar mercê 
da propriedade do dito cargo de Cosmografo mor com obrigação de 
ler na Ribeira das Naos a Arte de Mathematiquas, e navegação e 
passar as fronteiras todas as vezes que for mandado ... Príncipe 
(Cartade nomeação para o posto de Cosmógrafo-mor, datada de 
14/12/1671, In: Torre do Tombo - Chancellaria de D. Affonso VI, 
Hv. 29, foi. 267, Apud VITERBO, 1988: H, 270)

a saber

documento disponível sobre o conteúdo ministrado na

e Arquitectura Militar". Os demais textos-apostilas da

Como se vê, ao ser nomeado Engenheiro-mor (1 663) e definitivamente 

Cosmógrafo-mor do Reino (1671), coube-lhe uma dupla cátedra na

e outras obras

Cosmografo mor do Reyno, e Senhorios de Portugal, Tenente Cera! da

pertencentes a Architectura Militar. Distribuído em duas Partes

Pedro Nosso Senhor. Por Luis Serrão Pimente! Engenheiro mor, e

qualquer das Provindas do Reyno. Em Lisboa com as 

licenças necessárias. Na Impressão de Antonio Craesbeeck de Mello 

Impressor de S. Alteza. Anno 1680", constitui-se no principal



1. OSÓRIO,

2. "Hercotectonica" (hoje perdido);

3.

exercício em qualquer das Provindas fronteiras, Engenheiro mor do

4.

Cod. 1 648);

"Das fortificações da campanha e Quartel de hun Exercito" (BNL -5.

6.

" impresso postumamente
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Sereníssimo príncipe Cosmo III, Grande Duque da Toscana. Em 

Lisboa, anno de 1670"; é um resumo correspondente às primeiras

Exercito e Pro vincia de A lentejo, Cosmographo mor dos Reynos, e 

Senhorios de Portugal, Professor Regio das Mathematicas. Ao

Dom Diogo Párdo de. "Architectura Militar ou 

Fortificação didada por Luiz Serrão Pi mente/, &ca. Em 27 de 

Outubro de 1659" (manuscrito de c. 1600 páginas , cota: BNL - 

Cod. 6408);

No que diz respeito

Fortificaçoens Regulares, & Irregulares ...

em 1680, embora se propusesse a apresentar um método português, na

480 páginas da versão impressa do "Methodo Lusitanico...", sem os 

suplementos sobre Pagan e Stevin (BNL - Cod. 6408);

"Tratado da castramentasaõ ov Aloiamento dos Exércitos" (BNL -

"Ex trado Ichnographico Do Methodo Lusitanico. Novo, facillimo, e 

apuradissimo pera desenhar as

Cod. 7013);

"Tratado da oppugnação, defença das /Yafas^BNL - Cod. 1640)

ao 'Methodo Lusitanico de Desenhar as

Fortificaçoens regulares, e 

irregulares por novas, e exactissimas proporções. Achado. Por Lu is 

Serão Pimentel, o/ysipponense Tenente General da Arte/haria com



prática desenvolveu uma síntese em língua portuguesa dos paradigmas

holandeses e franceses. Pelas citações no texto, podemos intuir a

seguinte biblioteca da "Aula Régia":

DE VILLE, antoine. Les fortifications ou 1'ingenieurparfait. Amsterdam, 1672.

Vestungs gebauen. Frankfurt am

DÕGEN, Matthias. Architectura militaris moderna. Amsterdam, Ludovic Elzevir, 1647.

art et demonstrée.

GOLDMAN, Nicolas. La nouvelle Fortification. Leiden, Elsevier, 1645.
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DE VILLE, Antoine. De la Charge des gouverneurs des places. Paris, Mathieu 
Guillemot, 1639.

HONDIUS, Henry. Descntion et breve dedaration des regles genera/es de la 
fortification. The Hague, Hendrik Hondius, 1625.

FREITAG, Adam. L'Architecture militaire ou la fortification nouvelle. Paris, Toussainct 
Quinet, 1640.

FREITAG, Adam. Architectura militaris nova et aucta, oder newe vermehrte 
Fortification. Leiden, Bonaventura and Abraham Elzevier, 1642.

SUPOSTA BIBLIOTECA DA "AULA DE FORTIFICAÇÃO E ARQUITECTURA 
M!UTAR"VK RIBEIRA DAS NAUS, NOS TEMPOS DE LUÍS SERRÃO PIMENTEL

CELLARIUS, Andreas. Architectura militaris. Amsterdam, heirs oí Jodocus Jansson, 
1656.

ERRARD DE BAR-LE-DUC, jean. Les fortification reduicte en 
Frankfurt, 1604.

DILICH, Wilhelm. Peribologia oder Bericht von 
Main, Anthonio Hummenn, 1640.

CATANEO, Girolamo. Dell'arte militare libri cinque, ne'quali si tratta // modo di 
fortificam, offeendere (sic), etdiffendere una fortezza. Brescia, Thomaso Bozzola, 1584.

FOURNIER, Georges. Traité des fortifications ou architecture militaire ti ré des places 
!e P/us estimées de ce temps, pour leurs fortifications, divisé en deux parties. Paris, 
lean Henault, 1661.



PAGAN, Blaise François. Les Fortifications. Paris, Cardin Besogne, 1645.

RUSE, Heinrik. Praxis fortificatoriae... Osnabruck, Johann George Schwãnder, 1664.

SCAMOZZI, Vincenzo. L 'idea delFarchitettura universa/e divisa in XHbri. Venice, 1615.

sterctebou door spilsluysen. Rotterdam, lan

STEVIN, Symon. Castrametatio dat is Legermetig. Rotterdam, lan van Waesberghe, 1617.
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SPECKLE, Daniel. Architectura von Vestungen. Wie die zu unsern Zeiten mõgen 
erbawen werden. Strasbourg, Bernhart Jobin, 1589.

MAROLOIS, Samuel. Traicté, et practique, de geometrie et premierement de /'usage 
du compas. Amsterdam, 1 628. (BNL - AS 740a)

MANESSON MALLET, Allain. Les travaux de Mars ou 1'art de la guerre. Paris, Denys 
Thierry, 1685.

LORINI, Buonaiuto. Le fortificationi nuovamente ristampate com /'aggiunta delsesto 
libro. Venice, Francesco Rampazetto, 1609.

TARTAGLIA, Niccolò. Opere del famosíssimo Nicolo TartagHa cioè Quesiti, Nova 
Scientia, TravagUata Inventione, Ragionamenti sopra Archimede. Venice, al segno di 

lione, 1606.

STEVIN, Symon. Nieuwe maniere van 
van Waesberghe, 1617.

SERLIO, Sebastiano. Tutte Fopere d'architettura, et prospetiva, dove si mettono m 
disegno tutte le maniere di edificii, e si trattano di quelle cose, che sono piu 
necessarie a sapere g/i architetti... : con la aggiunta delle inventioni di cinquante 
porte, e gran numero di palazzi pubha, e pnvati nella ata, & in villa (...) Diviso in 
sette Hbri di Sebastiano Ser/io... Venetia: G. de Franceschi, 1619?

MAROLOIS, Samuel. Prospective contenant la theorie, pratique et instruction 
fondamentale d'icelle. Amsterdam, 1628. Vol. I. (BNL-AS 740a)

LORINI, Buonaiuto. Delle fortificationi Hbri cinque. Venice, Giovanni Antonio 
Rampazetto, 1596.

MAROLOIS, Samuel. Fortification ou architecure militaire tant offensive que 
defensive. The Hague, Hendrik Hondius, 1615.



"alemã", converteram-se em referência no que diz respeito à Arte da

função das mutações

palco da célebre Guerra dos Oitenta

'escola holandesa", cujo progenitor é Symon

Arquitetura Militar (PAAR, E., 2001, em vias de publicação), abaixo

1. o Matemático Symon Stevin transformou

pés = 1

5. flancos dos baluartes perpendiculares à muralha ou cortina;
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verga; 12 polegadas = 1 pé) 

facilitando imensamente os cálculos;

Anos com a Espanha, a "

o sistema duodécimo (12

guerra. Desenvolvendo-se no

251 Ver significado em glossário colocado adiante.

mutações substantivas, em

embora parte de um

Naquele período, as escolas "holandesa", "francesa", "espanhola" e

Fig.147

fortificações do século XVII e XVIII, realizamos uma síntese, que

Fortificação. Embora baseadas na

em sistema decimal,

nas práticas de

exemplar vaubaniano, pode nos ajudar a 

compreender melhor o que será dito a seguir.

"esco/a italiana", introduziram

(funcionava como as

2. preferência por fossos aquáticos, alimentados por água de rio ou mar;

3. preferência por fortificações construídas em terra, mais económicas 

e de construção rápida (dada a carência de pedra na Holanda);

4. preferência pelo emprego das "falsabragas

barbacãs das muralhas antigas; segundo muro da fortaleza que 

defende o fosso);

Stevin, apresentou as seguintes transformações em termos de

enumeradas. Para visualização do léxico básico referente as



6.

proporção, no qual todas as medidas estavam relacionadas entre si;

para tanto publicaram-se inúmeras tabelas orientando a boa

proporção nas fortificações, reproduzidas inclusive por Luís Serrão

Pimentel;

9.

10. em geral, os fossos eram cavados em forma cónica.

principais expoentes da

holandesa" foram:

Stevin;

matemático;

da "escola holandesa";

6. Hendrick Ruse, ativo nos exércitos holandeses.
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, mais importante expoente da3. Adam Freitag (em francês Fritach)

primeira "escola holandesa", reelaborou questões anteriormente 

postas por Stevin e Marolois; sintetizou as características básicas

"escolaPara além de Symon Stevin os

o ângulo saliente do baluarte era sempre de 90°;

4. Matthias Dõgen, ativo nos exércitos holandeses;

5. Nicolaus Goldman, ativo nos exércitos holandeses ;

2. Hendrik Hondius, desenhador, burilador, impressor, editor e

emprego original das chamadas obras exteriores: revelins, 

hornaveques, obras coroas, cujo significado veremos adiante;

7. emprego de revelins pequenos, colocados face à cortina;

8. fortificações e obras exteriores construídas conforme um sistema de

1. Samuel Marolois , Matemático, discípulo e assistente direto de



Por sua vez, a "escola francesa", cujo pai fora Jean Errard de Bar-le-

Duc, era tributária direta da "holandesa" (PAAR, E., 2001, em vias de

publicação). Seus principais expoentes nesse período foram:

1. Antoine de Ville, Paar injustamente

teoria demonstrava

notória relação com os fundamentos da "esco/a holandesa",

sobretudo aqueles expressos por Samuel Marolois. A obra de

Antoine de Ville exerceu grande influência sobre

autores franceses252;

2. Conde de Pagan, autor do tratado "Les Fortificationd', de 1645.

"Aula" -

próprio de ensinar
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%

"Mêthodc?53 "

"...donde eu

síntese de uma

os subsequentes

os alunos da referida "Au/a Regia" a projetar

vezes a

deduzi este compendio há muitos annos, o qual hei Hdo

na opinião de Edwin

relacionado à "escola francesa", pois sua

252 Seu tratado "De la Charge desgouverneurs" (1639) mereceu inclusive tradução portuguesa realizada 
pelo engenheiro Manuel da Maia, impressa em 1708 (BNL - SA 10292P).
253 "Mêthodo = Modo industrioso, ordem & arte de obrar, discursar, ou ensinar com mais brevidade & 
facilidade-, Cf. BLUTEAU, R., 1712-1721: V, 467.

na Aula regia' onde professo as Mathematicas, para exercício dos 

cálculos da Hercotectonica, que ditei"(PIMENTEL, L. S., 1680: 540).

Tal como menciona o título, o tratado versava sobre um

" era aSegundo Pimentel, tal "Methodo, (...) sahido da Aula Regia

longa atividade docente, "... lendo mais de 32 anos 

diversas matérias de Mathematica em que entrou por 

Fortificaçaõ, he força q andem espalhadas, naõ somente entre os 

discípulos, mas entre outros.APOSTILA da referida



encontrado. Tal recorte temático encontra-se perfeitamente definido
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fortificações tanto regulares como irregulares, de acordo com o sítio

no seu proêmio:

"PROEMIO
Disposição da obra, & o que nella se contém
Escrevo aquella parte da moderna Architectura militar, que com 
particular nome HERCOTECTON/CA, ou Munitoria se occupa da 
DEL/NEAÇAÕ,& FABRICA, reservando para outro livro as outras 
duas partes, hua que com nome de PoUorcetica, ou Opugnatoria 
tratta da expugnaçaõ das Praças: outra com nome de 
Antipoliorcetica, ou Repugnatoria que tratta da defensa , ou 
opposiçaõ; ambas subordinadas à Areotectonica, em que hua, & 
outra se indue; as quaes ha annos que quasi em todo tenho escritto. 
A disposição desta obra he que proponho em primeiro lugar hua 
FACILLIMA PRACTICA, tal que por ella SABERÁ QUALQUER 
SOLDADO FACILLIMA, & BREVISSIMAMENTE DESENHAR TODO 
O GENERO DE FORTIFICAÇOENS, QUE HOJE SE PRACTICAÕ 
COM PROPORÇOENS APURADISSIMAS, das quaes resultaõ 
aquellas naõ somente defensivas & offensivas com todo o militar 
primor, mas cada hua em sua especie, & segundo sua grandeza 
solidamente robustas; SEM QUE LHE SEJA NECESSÁRIO SABER 
GEOMETRIA, NEM ARITHMETICA, MAS QUE MUL TIPLICAR, & 
repartir por hua, ou duas letras para o desenho, que he em que 
consiste o acerto, ou erro da obra
"Vai dividida em DUAS PARTES; a PRIMEIRA OPERATIVA repartida 
em DUAS SECÇOENS, hua dos desenhos dos lados dos 
POLYGONOS EXTERIORES PARA DENTRO, A OUTRA DOS 
INTERIORES PARA FÒRA. A SEGUDA PARTE com titulo de 
QUALIFICATIVA em que POR PROVAS DEMONSTRATIVAS SE 
VERIFICA Õ AS OPERA ÇOENS DA PRIMEIRA; a qual vai disposta de 
maneira, que pellas regras practicas que nella se ENSINA Õ PODEM 

OS SOLDADOS OBRAR OS DESENHOS COM SUMMA 
FACILIDADE, BREVIDADE, & CERTEZA; SEM QUE LHE SEJA 
NECESSÁRIO ATTENDER AOS FUNDAMENTOS DAS REGRAS, 
EVITANDO A CONFUSAÕ QUE LHE CAUSARIA, MISTURARLHE A 
THEOR/CA COM A PRACTICA.
Mas toda via para os THEORICOS que sempre procurão a razão, ou 
DEMONSTRAÇAÕ DA PRACTICA lha escrevi separadas (na 
SEGUNDA PARTE QUALIFICA TPVA A QUE OS REMETTO) de cada 
hua das REGRAS, que me pareceo necessário provarse, ou 
demonstrarse, para que assim lhe conste de sua certeza".



I

construção. Tal como diz o

autor, refere-se a um "método facílimo", destinado a qualquer soldado.

Para tanto não era necessário saber Geometria Prática, nem Aritmética

concentrada

vultuosos salários.

t

434

I
-

I
I
■

I Be fábrica'}, ou seja, sobre "desenho" e

na segunda parte do tratado, destinando-se justamente

o que implicava na

O tratado versava portanto sobre a "Hercotectonica" (i.e. "deHneação

(só multiplicar e

àqueles interessados em

"sciencia" por via palatável, pois apesar da 

"experiencia" ser necessária à pratica, esta naõ era suficiente para o 

bom exercício da profissão: "pello que nem sò a sciencia, nem sò a 

experiencia bastão; hua, & outra saõ necessárias para formar hum bom 

Engenheiro (...). Daqui nasce o que em algum vi o qual por naõ ter 

Hçaõ, nem doutrina precedente, depois de largo exercício ainda naõ

dividir), nem Trigonometria; a teoria ficaria

aprofundar-se. Esse "Método Lusitano" 

distinguia-se dos demais de outras nações, justamente por adequar-se 

às necessidades locais - carência de profissionais 

dependência da contratação de estrangeiros a

Destinava-se portanto a orientar os "engenheiros naturaes" de forma 

que aprendessem a

obrava cousa a proposito acerca dos DESENHOS; & pello contrario 

outros q entrarão com Hçaõ, em brevíssimo tempo porem se logo na 

practtca do que hua vez viraõ, & da qui hábeis para o DESENHO, & 

execução de outras q naõ havião visto obrandoas com acerto

b Secção / versa especificamente sobre o "desenho das Fortificações 

dos lados dos Polygonos exteriores para dentro". Logo nos Capítulo I e

II descreve os instrumentos necessários e o modo de medir os ângulos Fig.149



e 5*), apresentando o "semicírculo

de latao aberto no meyo para se poderem ver no pape! as Unhas que

formão

transparente he sem abertura como se vé na figura 5" (PIMENTEL,

1 680: 3). No capítulo III apresenta uma tabela (TABOADA PRIMEIRA),

contendo os ângulos externos e internos referentes às figuras regulares

fortificações:

FIGURAS DE LADOS

00 00904 (quadrado) 00 0090
00 00725 (pentágono) 108 00 00
00 00606 (exágono) 00 00120
25 43517 (eptágono) 17128 34
00 00458 (octógono) 135 00 00
00 00409 (eneágono) 00 00140
00 003610 00 00144
43 383216 2211 147
30 303012 00 00150
41 322713 18 28152
42 512514 17 09154
00 00 •2400 0015 156
30 002230 0016 157
10 352149 2517 158
00 002000 0018 160
56 511803 0919 161
00 001800 0020 162
00 001500 0024 165
00 001000 0036 170

5 00 0000 0072 175
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TABUADA PRIMEIRA (DOS ÂNGULOS DA CIRCUNFERÊNCIA E DO CENTRO DAS FIGURAS 
REGULARES)

ÂNGULOS DO CENTRO 
GRAOS M. S.

de um polígono no papel (Fig.2*, 4'

(de 4 a 72 lados) passíveis de serem empregadas no desenho das

o angulo he como parece na figura 4. A lamina pode ser

ÂNGULOS DA CIRCUNFERÊNCIA
GRAOS M. S.



vezes "muito custoso":

duas outras

pernas pudessem ser movidas, conforme

as demais partes com riscos mínimos. Uma vez medido o ângulo da
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tal como os abaixo descritos, que implicavam

teoria dos senos e o emprego do semicírculo de latão, considerado por

Em seguida, passa a ensinar seus alunos a "descrever NO PAPEL 

de 20 lados" (Capítulo IV). Por sua

simples, substituiria os complexos cálculos de natureza trigonométrica, 

no conhecimento da

ângulos na campanha, medirem os uestnulaum, c FjRl49

feitas"- com o auxílio de uma FITA GRADUAL. Tal instrumento, muito

qualquer Polygono regular até o

vez, no Capítulo V, ensina a fazê-lo em campo - "desenharem os 

desenhados, e os das obras jà

Para a medição e demarcação dos ângulos de uma fortificação, em

MÉTODO PRÁTICO,
Fig. 149

campo, Serrão Pimentel propôs assim um

utilizando.se da FITA GRADUAL (Fig. 13', in: Fig. 149). Tratava-se de 

a fita de seda ou cetim, muito fina, que devia contornar 3 pernas 

(ABC) de 8 palmos de altura cada uma (Fig. 14‘, in: Fig. 149). No 

meio de A colocava-se uma bobina, de modo que as

ao ângulo BAC. Outra bobina 

olocada em B, de modo a propiciar a movimentação do resto da 

CF), que era de 16 palmos de comprimento, servindo de 

subtensa . Esta subtensa"devia ser graduada em até 180°, marcando 

maior ou menor número de graus conforme a abertura das pernas AB 

e um tábua reta de 16 palmos de comprimento ou sobre 

uma tira de papel grudada numa parede lisa, devia-se paralelamente 

inscrever um 'PETIPÉ" repartido em 1000 partes iguais, assinalando-se 

as dezenas com riscos maiores, as suas metades com riscos menores e

utilizando.se


fortificação, segundo

1 80 graus. Conforme palavras do próprio autor:

Fig. 14'
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Desejando-se desenhar um ângulo em um ponto (I), bastava riscar uma 

linha indefinida IH na direção em que se quisesse traçá-lo, sobre a

"A taboada não he outra cousa mais que a dos senos, que anda nos 
livros de Trigonometria; mas os que na Trigonometria respondem a 
hum angulo, respondem na fabrica da fitta ao dobro do tal angulo. 
Disto escuso apontar a theorica, por trattar aqui sómente da practica: 
facil he, com tudo se a/guem a não alcança, & a quizer saber, a 
pòde ver no [Capítulo] 2 da parte qualificai. Advirto q a toboa está 
fabricada para se graduar a fitta practica a meyo gr. que he 
bastantissima miudeza para a grossa practica da fortificação até 
chegar a graduação a 150 gr. dallí até 180. para se graduar de grão a 
grão; porque como estes se vão juntando cada vez mais, faria 
confusão mayor miudeza, antes tãto que se chegara 170gr. jásenaõ 
podem pór distineta mente os gr. De hu a hum; mas basta pòr 175 gr. 
& u/timamente os 180 sem que isto seja defeito, pois raríssima vez 
succederã ser necessário tomar angulo de tantos gr. & se o for 
[como em ângulos de muralhas velhas q eu tenho tomado de mais 
de 170 & 175 gr. tirando plantas] em tal caso se tomem com a fitta 
por estimação; em que senaõ poderá errar hum gr. cousa de 
pouquíssimo momento nesta Practica. (...) Advirto também que a 
fitta, sobre ter os gr. grandes, ser de facil, & expedito uso, escusa o 
gasto em semicírculos de brõze, ou outros instrumentos; para o que 
nem todos tem dinheiro, nem se achão facilmente". (PiMENTEL, 

1680: 12-13)

seno de determinado ângulo, consultava-se então uma segunda tabela 

(TABOADA SEGUNDA), que começava nos 5 graus e terminava em

No Capítulo VI, explica então os 

"desenho" dos ângulos de uma fortificação, em campo, empregando- 

se a referida FITA GRADUAL (Fig. 15', in: Fig. 149).

procedimentos empregados no

a maneira abaixo citada, pregava-se com

tachinhas a "subtensa"ao "petipé", ajustando-se bem o comprimento 

de um e outro, calculando-se assim a medida de comprimento (em 

palmos) correspondente ao ângulo descrito. Por sua vez, para saber o



bobina
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qual ajustar-se-ia a perna AB da fita gradual, colocando-se a

(A) sobre o ponto I. Para se determinar o ponto K, correspondente ao 

ângulo requerido, bastava estender a "subtensa" graduada (BF) até o 

número de graus desejado, de tal modo que a perna (AC) da fita 

gradual ajustasse sua extremidade (C) ao número de graus desejado, 

marcado na "subtensa", riscando-se no terreno as linhas IH e IK e

evitar a e os

sinalizando os pontos I, H e K com balizas.

Do mesmo modo proceder-se-ia no caso de medição de uma obra 

previamente traçada em campo. Saber-se-ia o valor do ângulo HIK, 

colocando-se sobre a baliza I a bobina A da fita gradual, ajustando-se 

depois as suas pernas AB, AC aos lados IH, IK (cujas linhas podiam ser 

prolongadas caso necessário para evitar a desigualdade 

inconvenientes do mato do terreno), de tal modo que o ponto da fita 

onde estivesse a bobina B se ajustasse à baliza H e o ponto C da perna 

AC à baliza K, mostrando-se na "subtensa" o valor do ângulo HIK.

Em caso de medição de um ângulo interno, entre paredes, ajustar-se-ia 

cada perna da fita gradual a cada parede, estendendo a "subtensa" de 

um extremo a outro (Fig. 15* in: Fig. 149). Se o ângulo fosse maciço - 

tal como sucedia quando se queria medir o ângulo de um baluarte 

pela parte de fora - recomendava-se estender uma corda ao longo de 

cada uma das paredes (como mostram as linhas pontilhadas da figura 

15 supracitada), medindo-se então o ângulo externo formado pelo 

cruzamento de ambas, cujo valor correspondia ao ângulo interno do 

baluarte. Também podia-se calculá-lo com mais segurança e facilidade 

na prática, estendendo-se o cordel ou régua ao longo das paredes



(bem ajustado a elas

paredes

valor do ângulo requerido

método prático empregado

criticados, vide o Fig.150

"desenho" do Pe. Cosmander (Jan Ciermans) mereceu inclusive elogios

nota introdutória do "Methodo Lusitanico

Fig.152'

Fig.147

439

ao referir-se às melhores fortificações do seu tempo. Segundo Edwin

Paar (PAAR, 2001, em vias de publicação), tal elogio quiçá se deva ao

no "desenho"ou medição das fortificações

de Serrão Pimentel em

e prolongando-lhe as linhas), de forma que, 

a fita gradual o ângulo formado entre uma das 

e o cordel (ou régua) , bastava subtraí-lo de 180°, para obter- 

se o restante do valor correspondente ao 

(Fig. 1 5" in: Fig. 149).

Feita a medição do ângulo, colocava-se a "subtensa"sobre o petipé e 

verificava-se a correspondência entre os graus encontrados e a medida 

de comprimento (em palmos) do petipé.

Embora aparentemente tosco e impreciso, ao que tudo indica foi o

medindo-se com

fato de ele próprio ter ali trabalhado.

Especificamente sobre desenho, Serrão Pimentel discorre sobre os três 

tipos de representação - icnografia, ortografia e perspectiva (militar) 

apresentando através das representações iconográfica e ortográfica o 

LÉXICO básico correspondente aos principais elementos de uma 

fortificação. Achamos oportuno, antes de citá-lo, apresentar alguma 

definições, por tratar-se do conjunto da terminologia mobilizada ao 

longo desta tese, pela primeira vez expressa num tratado português de 

forma tão completa.

seiscentistas, em campo, cujos resultados não podem hoje ser 

caso do belíssimo sistema de defesa de Eivas, cujo



baluarte oposto. Estas se faziam no século XVII descobertas com o

inimigos.

a

artilharia, além dos "baluartes".

fiada de um ou
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dois palmos de pedra e cal para evitar a umidade que a danificava), 

se deixava então essa "berma".

• Caminho das Rondas (= falsabraga) = caminho que

entre o "reparo" e a "Hzira" (ou margem interior do "fosso ) que

nome de "praça baixa".

• Parapeito = terra levantada por cima do "reparo" com espessura 

soldados dos tiros

no inimigo.

• Terrapleno = restante do interior do "reparo"; nele se alojava

conveniente e altura bastante para proteger os

assentar-se sobre o terreno natural (ou sobre uma

se deixava

"barbacãs" das muralhas antigas. Não era

fortificações portuguesas embora o fosse nas holandesas.

ao do "reparo".

falsabraga" e o "fosso". Como os portugueses não costumavam 

fazer "falsabraga"e saíam as muralhas de dentro do "fosso", não se 

faziam essas "bermas". Porém, quando a fortificação era feita de 

taipa e portanto não saía do fundo do "fosso" mas começava a

também se chamava "berma". Funcionava quase como os 

muito usado nas

• Banqueta = pequena barra de terra ao redor do pé do parapeito 

pela parte interior, onde subiam os soldados para descobrir e atirar

• Parapeito da Falsabraga = "parapeito" semelhante

Alguns faziam esses "parapeitos" denPo do "fosso" principal.

• Margem , Lizira ou Berma = margem de terra entre o "parapeito da



"parapeito"que culminava no nível

da campanha.

Plataforma

inimigo com a artilharia.

sustentada de muros de "formigão"ou taipa, de onde se ofendia o

inimigo ao longe com a artilharia.

Fig.151
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• Parapeito da estrada coberta = terra levantada diante dela que 

servia para encobrir os soldados.

• Fosso ou cava = profundidade aberta no terreno natural, ou feita 

artificialmente, que rodeava externamente toda a "Praçaf.

• Estrada coberta ou corredor = caminho além do "fosso" ao redor

forma quadrangular (como 

"bateria"} posta sobre o "reparo", da qual se resistia e ofendia o

Cavalheiro = terra mais levantada de forma quadrangular, oval ou

da “Praça", amparado de um

"a tinha que chamão ICHNOGRAPHICA, ou Fundamental he a que 
se vé continuada de tinta; por onde devem correr as muralhas com 
advertência que para bem se acertar a obra devem as escarpas sahir 
da ditta Unha para fòra conforme a altura a que em cada parte 
houverem aquet/as de subir, mas a grossura em q no alto houverem 
de acabar deve começar da ditta Unha fundamental para dentro. 
Deste modo não se errará a obra vindo a ficar no alto do mesmo 
modo que for riscada no terreno com a linha Ichnographica, posto 
que aquelle seja muito desigual. As mais Unhas de pontinhos são 
imaginarias, mas tem seus nomes proprios para boa intelligencia da 
sciencia, & para os cálculos que nella se usão; se bem por esta nossa

semelhante, sobre o

representação "ichnographica" e outros através da representação 

"orthographica" (em "perfii"). Conforme Fig. 16 A (Fig.151):

Dos termos acima descritos, uns eram demonstráveis através da

terra levantada em

"baluarte" ou "terrapleno da cortina" e



Flanco,

Orelhão, &

16 C (Fig. 151)

representavam:

Fig. 16B
Fig.151
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II-—ira

"AI Base do Reparo
KH, ou LB, Altura do Reparo.
LA Talud (...) ou Base da Escarpa exterior do Reparo.
K! Talud (...) ou Base da Escarpa interior do Reparo.

Practica aliviamos os Engenheiros delles para o desenho. Seja pois a 
fígura a Ichnographia, ou Planta de hum Forte, de cujas linhas são os 
nomes seguintes.
IF Cortina he a parte do Reparo com sua muralha de pedra, & cal 
(...) que fica entre os Flancos de dous Baluartes.
IO Flanco, Travez, Espalda he a linha que descendo de hum extremo 
da Face do Baluarte cabe perpendicular sobre a Cortina...
IK Demigola (...), he a Unha que cõ outra da mesma sorte faz o 
angulo do Polygono, ou Praça que se quer fortificar.
SI Gosier ou Golla legitima he a linha tirada entre os còcursos dos 
Flancos, & cortinas oppostas ao angulo da figura.
AO Face (...) Unha (...) de fòra, forma (...) o angulo exterior do 
Baluarte...
KA Linha Capital he a linha tirada do angulo do Polygono atè o 
angulo flanqueado, ouponta do Baluarte...
OG Extensão da Face he o resto da Unha Razante, tirada delia ã 
Face.
GF Flanco secundário he a parte da Cortina que fica entre o
& a Razante.
Gl Complemento da Cortina ...
IL Flanco prolongado...
OL Extensão do Flanco...
AL Sobreface...
/../

1.2.3.4. Orelhão he a parte acrescentada em cada banda do Baluarte 
formada em redondo que ampara o Flanco cuberto.
5.6.7. Espalda, he também parte acrescentada como o 
para o mesmo effeito, mas em forma quadrangular...
1.2 ou 5.6. Linha da Espalda, ou da direitura da Gol la do Flanco; q 
nós chamamos Unha directiva he aquella que constituindo parte da 
Espalda, ou do Orelhão fica opposta à Cortina." (PIMENTEL,!680, 
Parte /, Seção /z Cap. VIII: 19),

Dos TERMOS ORTHOGRAPHICOS as figuras 16 B e



Fig.151Figura 1 6 C:

"desenho" de uma fortificação. Logo no início da Parte I, Secção II,

Cap. VI, Pimentel tratou "Do modo de relevar hua Planta para que

represente a Fortificação levantada sobre o terreno" (PIMENTEL: 235-

si mu lava efeitos
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que naõ succede na Perspectiva rigorosa que 

disforme com menos intelligencia dos que naõ saõ practicos naquella 

sciencid'. Não se tratava da perspectiva tradicional, que segundo ele

ab Liz ira, ou Berma.
bcde Fosso, ou Cava.
fc, ou ge Profundidade do Fosso.
bc Escarpa ".
ed Contrascarpa.
eh Estrada encuberta, ou Corredor.
hiKL Banqueta, & Parapeito da Estrada encuberta.

BCL Largura superior do Parapeito 
EFGO Banqueta.
CFiT Terrapleno.

OB Base do Parapeito.
MC Altura exterior do Parapeito.
DN Altura interior do Parapeito.

!m Explanada, Arcen, spa/to, spianata".
(PIMENTEL, 1680, Parte I, Seção I, CAPÍTULOX: 23-24)

"cpq Refossere...
m 2, 3, 4, Fosso da Estrada encuberta...
Os perfis em que aqui expliquei os termos orthographicos saõ 
tomados de FRÍTACH ..." (PIMENTEL,!680, Parte /, Seção I, 
CAPÍTULOX: 23-24)

237), argumentando: "Deste modo resultará hua Planta bem relevada 

para representar a obra futura; pois fica sem alteração das medidas; o 

as altera, & torna a fig.

medidas, enganava a

do perfil, também a perspectiva era necessária aoAlém da planta e

vista, iludia ealterava as



Modo de relevar huã Plãta (Fig. 123 A) Fig. 152
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engenheiros militares lançaram mão de outro tipo de perspectiva, 

denominada “perspectiva militar". Serrão ensina aqui como realizá-la:

"De todos os ângulos da fig. formados pella Ichnographica se 
DEITEM PERPENDICULARES à ditta LINHA HORIZÕTAL (excepto 
daquelles, donde vindo as taes perpendiculares passaõ por cima dos 
Parapeitos, & Terraplenos) quaes se mostrão pellas de PONTINHOS. 
Nestas se tome huã altura que se supponha ser a da muralha desde o 
plano do Fosso como bh, que supponhamos ser de 36 pès: outro 
tanto as alturas al, yf zm, xn, uo, tp, sq, rc &c. Lancemse as Unhas 
hl, H, mn, no, no &c. & a distancia entre estas, & a Unha 
Ichnographica representa a altura da muralha, ou Terrapleno.
Para se lançarem as SOMBRAS que fazem relevar ma is a Planta, se 
deve imaginar o SOL K em hum ponto distante da Unha horizontal 
AB, & elevado sobre o horizonte em qualquer altura, como de 30. 
40. 50. ou mais graos. Serà sempre conveniente imagina lo em altura 
de mais de 45. CR. SOBRE O HORIZONTE; PORQUE NESTA, 
CAUSA AS SOMBRAS SOBRE O PLANO HORIZONTAL IGUAES À 

ALTURA DOS CORPOS ILLUSTRADOS: SENDO MENOR A

"Conforme o que havemos ditto no Cap. 26 da Secção primeira a 
nossa Unha Ichnographica, ou funda metal he aquella que nos serve 
de guia para as grossuras, a saber dando delia para dentro as das 
muralhas em que no alto haõ de vir a acabar: delia para fóra os 
Taludes, ou bases de suas Escarpas; pello que a ditta linha 
Ichnographica se entende assim riscada no terreno, como outra 
sobre ella imaginaria no alto da muralha (ou do Terrapleno quando 
aquella falta) onde fenece a Escarpa exterior.
Esta Unha superior sobre a Ichnographica (ambas em hum plano 
imaginário que por ellas passa de alto abaixo) talvez serão 
parai leias; outras vezes naõ, segundo o sitio, & altura a que em huãs 
partes subirá a muralha mais, ou menos que em outras; mas sempre 
de cima sobre posta à debaixo.
Isto supposto seja a Unha Ichnographica de huã Planta abcdefg, &c. 
Lancese da parte de que mais queremos mostrar o relevo huã linha 
horizontal AB de qualquer modo que se lãce; pois sempre podemos 
imaginar que a representa."

naturalistas através de artifícios gráficos. Como já dissemos, os



Fig. 152"Outro modo de relevar hua Planta (Fig. 123 B):
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PARA ISTO EM LUGAR DAS PERPED/CULARES, QUE DOS 
ÂNGULOS DA FIG. FORMADOS PELLA UNHA ICHNOGRAPHICA 
DISSEMOS SE DEITASSEM SOBRE A HORIZONTAL, SE LANCEM 
OUTRAS QUE COM ELLA FORMEM ÂNGULOS OBLÍQUOS; POR 
EXEMPLO, DE HUA PARTE DA HG. ÂNGULOS DE70 OU 75 GR. 
X SEMELHANTEMENTE DA OUTRA; como mostrão as linhas de 
pontinhos, que não cahem perpendicularmente mas em ângulos 
oblíquos sobre a ditta horizontal, & nestas se tomem as alturas, & 
lã cem as parai leias, & sombras na mesma fôrma que havemos ditto. 
Não he necessário lançar as Unhas de modo que formem ângulos de 
menos de 70 gr. por não representar as Escarpas demasiadas.
Para se deitarem estas Unhas obliquas convém lançar primeiro as 
perpendiculares, & logo outras, que com aquellas formem ângulos 
iguaes aos comp/emetos dos que haõ de formar com a horizontal; a 
saber se estes houverem de ser de 70gr. serão aquelles de 20. & se 
os primeiros de 75 os segundos de 15 por quanto o complemento de 
hum angulo agudo he o q lhe falta para inteirar hum recto, que he 

de 90 gr.
Porém mais facilmete se deitarão estas Unhas em ângulos oblíquos 
sobre a ditta horizontal, tirandoas dos ângulos da fig. mediante hum 
instrumento que traz VILLE [Antoine de Vi He] a modo de hua 
ESQUADRA; no qual hum lado faça com o outro, angulo DE 70 OU

ALTURA DO SOL, CAUSA MAY ORES SOMBRAS; PORÉM 
MENORES, SE A AL TU RA DO SOL HE MAIS DE 45 GR. & PARECE 
MAIS CONVENIENTE REPRESENTAR AS SOMBRAS MENORES QUE 
A AL TURA DOS TERRAPLENOS, OU MURALHAS; SE BEM ISTO 
NA O IMPORTA, & QUERERÀÕ OUTROS IMAGINAR O SOL EM 
45. GR. DE AL TURA, PARA Q AS SOMBRAS INTERIORES DOS 
TERRAPLENOS ONDE O SOL ILLUSTRAR RESUL TE IGUAES CÕ A 
AL TURA INTERIOR DOS DITTOS TERRAPLENOS; MOSTRANDO 
ASSIM SUA ESCARPA INTERIOR, QUE SE COSTUMA FAZER 
IGUAL AO MENOS COM A AL TURA INTERIOR DAQUELLES, POR 
FACILITAR A SUBIDA POR TODA A PARTE.
Se a Fortificação for irregular, & por tãto differentes as alturas, 
tomese em cada huã das perpendiculares de pontinhos, a altura q 
naquelle sitio tiver; para o que se deve suppor hu petipé particular, 
que represente as dittas alturas, & outro para a planta; pois o desta 
por miudo representara aquellas acanhadamente.
Também se pôde representar este relevo com atgua Escarpa 
(demonstrada com moderação porq fica a fig. mais engraçada)."
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Pimentel apresentou também

principais autores, já que estas não estavam uniformizadas no período

- por exemplo,

holandeses, durante as
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Seção I, Cap. XI: 25). Apresentou ainda os procedimentos

na redução de medidas potuguesas - por exemplo, "pé Portuguez 

para "palmos craveiros,

empregados

o passo Veneziano de que usão Bonajuto Lorini, &

Jeronymo Cataneo, tem 5 pes Venezianos

Em se tratando de um

um glossário de medidas usadas pelos

" (PIMENTEL, Parte I,

75 CR. de hua parte (que he o que havemos supposto que hão de 
fazer as UNHAS DE PONTINHOS COM A HORIZONTAL) & DA 
OUTRA ANCULO DE 110 OU 105 CR. QUE SÃO OS 
COMPLEMENTOS PARA DOUS RECTOS, OU 180 CR. PORQUE 
APPUCANDO A UNHA MARGINAL EO DA TRAVESSA CD 
AJUSTADAMENTE COM A LINHA HORIZONTAL, & a outra IO da 
regoa K com os ângulos da fig. dos quaes se hão de tirar as Unhas 
em ângulos obliquos sobre a ditta horizontal, se podem lançar 
aquellas com mayor facilidade, ficando hua superfície do 
instrumento para cima quando se lançarem as Unhas de hua parte da 
fig. mas quãdo se lançarem da outra, ficará para cima a superfície 
contraria da primeira; & também para lançar as perpendiculares, 
como parece na fig. 123 A, traz o mesmo instrumento com a 
travessa em ângulos rectos sobre a regoa. Mas em hum, & outro 
instrumento basta para o intento a metade da travessa CD a modo 
das ESQUADRAS, SENDO-O NA REALIDADE QUANDO A RECO A, 
& TRA VESSA FORMAÕ ANCULO RECTO.
DESTE MODO RESULTARÁ HUA PLANTA BEM RELEVADA PARA 
REPRESENTAR A OBRA FUTURA; POIS FICA SEM AL TERAÇÃO 
DAS MEDIDAS; O QUE NAÕ SUCCEDE NA PERSPECTIVA 
RIGOROSA QUE AS AL TERA, & TORNA A FIG. DISFORME COM 
MENOS INTELLICENCIA DOS QUE NAÕ SAÕ PRACTICOS 
NAQUELLA SOE NOA".

ou Portuguezes ...

professor adepto dos métodos de fortificação

suas aulas utilizava-se muito regularmente do "Pé Rinthlandico"como 

unidade de medida (PAAR, 2001, em vias de publicação) . Um dos 

seus alunos, Simão Madeira (VITERBO, 1988: II, 117-119), ao



que se obra a respeito da moléstia, & embaraço dos

publicação).

estabeleceu

relativos

(VITERBO, 1988: II, 117-119) , nos dão uma idéia da
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•3

à fortificação regular

necessário nesses casos adaptar-se à conjuntura encontrada:

na "Aula de Mathematica na Ribeira das 

Náos", defendeu quatro teses, utilizando-se inclusive desta medida 

padrão holandesa. Serrão Pimentel

254 As suas quatro teses , publicadas por Vitert 
natureza dos exames na "Aula Regia.

era também adepto do sistema 

decimal de medidas inventado por Symon Stevin 

opinião era

apresentar-se para exame254

“NAS CIDADES, VILLAS, OU LUGARES ANTIGOS, QUE DE NOVO 
SE FORTIFICAÕ, SENAÕ PODEM DISPOR AS PARTES INTERIORES 
COM A PERFEIÇÃO QUE NAS QUE DE NOVO SE FABRICAÕ; MAS 
CONVÉM QUE NOS CHEGUEMOS QUANTO PUDER SER A 
MA YOR REGULARIDADE, QUE ASSIM PARA ORNA TO, COMO 
PARA A COMODIDADE DOS USOS CIVIS, & PRINCIPALMENTE 
DOS MILITARES se costuma dar no cõpartimento das ruas, praças, 
edifícios públicos, & particulares naqueHas Fortalezas, ou

e segundo sua 

"...muito conveniente que aprendessem os quebrados 

pello modo da Dizima, excedente invenção de Si mão Stevino 

Hollandez [stc], que hei dittado na Aula Regia de Mathematica, em 

que teo, & de que usão meus discípulos, pella grande facilidade, & 

brevidade com

em vias dequebrados da A ri th meti ca ordinário" (PAAR, 2001,

consciência de que nem sempre era possível empregar os princípios 

em obras preexistentes, sendo

No que diz respeito às "partes interiores da Fortaleza, Cidade, ou VH/a 

fortificadd' (PIMENTEL, 1680: Parte I, Secção II, Cap. XI, 319-325),

também algumas diretrizes, demonstrando plena



A cidade, tal como mencionada na obra de Serrão Pimentel, aparecia

sugeridas

para a praça central (120 a 200 ou 250 palmos), para as ruas principais 

(30 a 35 palmos) e secundárias (25

200 palmos de lado), para as praças menores (80 a 

00 palmos de lado), para as casas (24 a 36 ou 40 palmos para frente 

de lote e 68 a 70

povoaçoens que de novo se fundão com melhor repartimento, & 
ordem do que fazião os antigos."
Exemplo: PALMA NOVA, conforme figura in: DOCEN, p. 28.
/./

"... & TODAS AS MEDIDAS SOBREDITTAS DE MA/S, OU MENOS 
SE ENTENDEM TAMBÉM, CONFORME A CAPACIDADE DA 
POVOAÇÃO, SOBRE Q O ENGENHEIRO DEVE PROCEDER COM 
JUIZO, & BOA CONSIDERAÇÃO, TOMANDO AS MED/DAS, & 
TIRÃDO A PLANTA, PARA QUE NO PAPEL VEJA PRIMEIRO 
COMO EM HUM ESPELHO A REPRESENTAÇÃO DE TODA A 
OBRA, & QUE SÍTIOS LHE HCÃO PARA OS EDIFÍCIOS, & CASAS 
DE QUE DIREMOS". (PIMENTEL, 1680: 321)

subordinada à questão da distribuição interna da própria fortificação e

capítulo256

ou 80 palmos para fundo de lote) e para casa do 

governador (80 X 40 X 25 palmos), para que possamos confrontá-las 

às medidas das vilas

a 30 palmos), para as estradas à 

volta das cortinas (20 a 30 ou 36 palmos), para as praças diante dos 

baluartes (150 a

mereceu este capítulo específico,

principais atributos. Interessam-nos sobretudo as medidas

no qual

255ldem, p. 320-324.
2S6Renata Aráujo e José Manuel Fernandes desenvolveram um amplo estudo comparativo destas medidas 
com as dimensões de uma série de vilas fundadas no Brasil no século XVIII. Sobre o assunto trataremos no 
Capítulo IV. Cf: ARAÚJO, Renata Malcher. As cidades da Amazônia no século XVIII: Belém, Macapá e 
Mazagão. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 1992. Vol. I, p. 72-81 e FERNANDES, José Manuel. A índia e o sul do 
Brasil. Planos do urbanismo português no século XVIII. Comunicação apresentada no Colóquio "La ViUe

o autor detalhou seus

e cidades brasileiras, no nosso próximo 

■ No entanto, o autor introduz certa flexibilidade ao modelo,



o

ENGENHEIRO DEVE PROCEDER BOA&

Em outra passagem, complementa: "... O Engenheiro experto, & de

juízo poderá accõmodar as ma is particularidades com bom discurso, &

praças, & si tios das casas em Planta por me parecer se pòde escusar, &

PODEM DISPOR NA FÔRMA APONTADA PARA A PRAÇA EM

PODEM ACCOMODAR AS COUSAS COM TANTA REGULARIDADE,
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ainda que se derribem, & cortem muitas casas; pois não se devem 

que for muito preciso..."

TUDO SER REGULAR; QUANDO QUASI TODAS AS QUE DE NOVO 

SE FORTIFICÃO SÃO CIDADES, & VILLAS ANTIGAS, ONDE SENAÕ

Regulièrd', Paris, 1988. Agradecemos a Renata Araújo por conceder-nos um exemplar da sua dissertação 

e deste ensaio de José Manuel Fernandes.

consideração. NAO TRAGO F!G. com as disposiçoens das ruas,

REPRESENTAÇÃO DE TODA A OBRA, & que sitios lhe ficam para os 

edifícios, & casas de que diremos" (PIMENTEL, 1680: Parte I, Secção 

II, Cap. XI , 322).

arruinar as povoações ma is que no 

(PIMENTEL, 1680: Parte I, Secção II, Cap. XI : 325).

ao apelar ao bom senso do engenheiro no momento do seu emprego: 

... todas as medidas sobred/ttas de ma is, ou menos se entendem 

também, conforme a capacidade da povoação, sobre q.

que sem ella se entende tudo o sobreditto, por não multiplicar mais 

figuras na impressão, & porque quem as quizer ver, AS ACHARA NOS 

LIVROS DE MU/TOS AUTORES, & PORQ MUITO POUCAS VEZES SE

COM JUIZO,

CONSIDERAÇÃO, tomando as medidas, & TIRADO A PLANTA, PARA

QUE NO PAPEL VEJA PRIMEIRO COMO EM HUM ESPELHO A



"engenheiro de juízo"

militares.

Embora
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António Rodrigues, Alexandre Massay e outros, o 

modelo da fortificação ideal, tal como veiculado na tratadística, jamais 

gozou de terreno fértil

veiculados nos

em Portugal e Conquistas, cuja necessidade 

pôs quase sempre a flexibilidade, o pragmatismo, a adaptação e um 

cínio (i.e. desenho) engenhoso da parte dos nossos engenheiros

ignorantes da teoria, 

conhecer na

"methodo

modelo ideal, jamais sugeriu a sua reprodução mecânica. Embora

falasse de regularidade como um referencial abstrato para toda e

se tratasse de um

qualquer obra, considerava que cabia ao

da sua formação e a rejeição à reprodução acrítica de um modelo 

importado (ARAÚJO, 1998; ROSSA, 1995). Ou seja, o

/usitanico de desenhar..."consistia em não fornecer fórmulas prontas,

mas ensinar o engenheiro a raciocinar (i.e. "desenhar") e propor as 

soluções adequadas à conjuntura encontrada. De qualquer maneira, 

flexibilidade não significava abrir mão do modelo, e qualquer que 

fosse a situação, devia-se sempre chegar à maior regularidade possível. 

Segundo vimos em

Embora Luís Serrão Pimentel tenha citado Palmanova como um

método facílimo, palatável aos mais 

ao bom engenheiro cabia aprofundar-se e 

sua plenitude os fundamentos teóricos dos modelos

ajustar-se às imposições do meio. Daí a flexibilidade, o pragmatismo

inúmeros tratados que integravam a biblioteca de uma 

Aula Régia desse tipo, justamente para poder "accõmodar as mais 

particularidades com bom discurso, & consideração".



fortificação, assentando

que ". participa, de facto, das

concepção e construção desta "Arquitetura Militar Barroca", marcada

Fig.15í
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estreita relação de proporção uns com os outros. Os portais barrocos, 

com suas "sa/omônicas", realmente contrastam com a severidade das

paredes, tal como se pode ver nas "figuras"sugeridas por Pimentel: "... 

Resta finalmente pormos aqui alguãs figuras de Portaes exteriores que 

trazem Wilhelmo DiHchio, Nico/ao Goldman, Sebastiano Sedio, & 

Vincenzo Samozzi para cada hum escolher a fabrica que mais lhe

por um sistema articulado e dinâmico de múltiplos elementos em

257 MOREIRA, R. Do rigor teórico à urgência prática: a arquitectura militar..., p. 80. Segundo vimos em 
António Rodrigues, Alexandre Massay e outros, o modelo da fortificação ideal, tal como veiculado na 
tratadística maneirista, jamais gozou de terreno fértil em Portugal e Conquistas, cuja necessidade impôs 
quase sempre a flexibilidade, o pragmatismo, a adaptação e um raciocínio (i.e. desenho) engenhoso da 

parte dos nossos engenheiros militares.
258 idem, p. 75.

"uma

ostentação decorativas dos portais". As figuras ilustrativas do tratado 

de Serrão Pimentel evidenciam tal complexidade que envolvia a

características gerais do estilo: predomínio da mobilidade e do 

dinamismo sobre o estático, tendência para formas intrincadas de 

exuberante desenho, gosto por jogos de figuras geométricas e uso de

espaços poligonais, contraste entre a severidade das paredes e

na medida em

concepção dinâmica da Fig153 

no partido tirado das condições topográficas, 

sobre as soluções puramente geométricas, que tanto haviam fascinado 

os fortificadores da época maneirista"257

O século XVII foi marcado por

. No que diz respeito à típica 

Arquitetura Militar seiscentista, Rafael Moreira caracteriza-a como 

"Barroca"259,,



(PIMENTEL,

1680: Parte I, Seção I, Cap. XXXVI: 150).

A título de conclusão, cabe um parêntesis que nos parece fundamental

para a compreensão do período e da própria figura do tão idolatrado

outros engenheiros, que hoje

sua força

capaz de tanto incomodar. Como contraponto a toda teoria e prática

expressa no Tratado supracitado,

querela de Luís Serrão Pimentel

ocasião da fortificação de Évora. As pesadas acusações de Sainte

mal fundamentadas,
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Serrão Pimentel. Este, embora fosse uma sumidade no seu tempo, não

demonstram algumas das eventuais fragilidades do mestre ou

Colombes, não sabemos em

esteve isento de críticas e querelas com

que medida bem ou

nos falam de um "homem meramente theorico e tão alheio da pratica". 

Tal crítica se fez em carta datada de 26/10/1661, endereçada ao 

Conselho de Guerra (BA 51-VI-l), intitulada "Resposta Apologética do 

Te (71 P° de S* Colomba em defensão de sua Planta de Evora; ao 

p pel de Luís Serrão Pimentel Lente da Mathematica". Na mesma, 

Sainte Colombes defende-se

e o engenheiro francês Pierre de Sainte

Colombes (contratado para trabalhar em

nos parece digna de menção a

agradar, ou de outro Autor, ou de invenção própria"

Portugal em 1648) por

por Pimentel,das objeções feitas 

acusando-o nos seguintes termos:

"Havendose felizmente aclamado el Rey Dom Joao o 4 (...) e 
hachandose o Reyno destituído do que se requeria para sua 
conservação, huã das rrias prevenções de que se tratou foi a 
fortificação das Praças fronteiras da Provinda do Alentejo cuia 
cabeça e a metropoli Evora (...): com esse presupposto se ordenou 
ao ENGENHEIRO MOR DO REYNO MONSIEUR DE LASSAR T 
fizesse o DESSENHO que ainda se vee para a fortificação da dá. 
Cidade, o qual acomodado ao tempo constava de baluartes reais e 
cortinas sem se valer dos muros antigos parecendolhe que haveria

*



das meias-luas,A discussão

construir). Paranão de terra (mais barata e mais

evoca autores

ultrapassado e ancorado em em autores "antigos"'.

455

O livro do P. Fornier ["Traité des fortifications ou architecture 
militaire tiré des places le plus estimées de ce temps, pour leurs

revelins ou baluartes, bem como sobre a questão da fortificação ser ou

fundamentar seus argumentos Sainte Colombes

"modernos", deixando implícito no seu discurso que Pimentel estaria

se desenrola sobre o emprego ou não

rápida de se

lugar de se conseguir seu INTENTO, e por haver antão outras cousas 
mais importantes a que acudir ou por outras causas, não passou o d° 
DESSENHO DO PAPEL e não se falou mais na matéria até o ano 
653 em q semdo governadas as cousas da guerra pello Príncipe 
Dom Theodosio lhe pareceo tratar com efficacia da mesma 
fortificação e para isto se mandou NICOLAO DE LANCRES o qual 
também conformando a qualidade da obra á do tempo fez baluartes 
atacados aos muros com a/guãs obras cornutas de dilatado circuito 
se bem de menos empenho que a Planta de Mf Lassart: com a morte 
do Príncipe parou tudo e voltando depois a este Reyno o <f° 
ENGENHEIRO MOR /vf. LASSART usou de novo a Praça e fez hum 
DESSENHO de nTs luas desatacadas para a fortificar que 
MONS/EUR DE TEMERICUR me affirma haver visto e se devia 
perder com a ocasião de sua morte. Apertando depois o tempo e o 
estado da guerra com a perda de OH vença e de Aronches e com o 
crescimento do cabedal aplicado a mesma obra tornouse INTENTAR 
e o Sor. Conde da Touguia encarregou aos ENGENHEIROS SIMÃO 
JOQUET E JOÃO BRIVOIS que se ha chavão na Província, fizessem 
outro DESSENHO, o qual sahindo como os sobreditos de 
EXCESSIVA DESPEZA E DILATADO TEMPO ME MANDOU LOGO 
CHEGUEI DO ALGARVE a ultima Campanha fizesse huã PLANTA 
COM MEYAS L UAS ACOMODADA AO TEMPO E AO CABEDAL, e 
havemdo feito a que presentei ao CONS° DE GUERRA com 
aplauso de rdos; comunicouse por ordem do mesmo CONS3 A LU IS 
SERRÃO PIMENTEL, o qual COM RAZÕES DESCOLA E SEGUINDO 
EM PARTE ALGUM AUTOR DOS MAIS ANTIGOS DESTA ARTE E 
EM TUDO SEU ESPIRITO DE CONTRADIÇÃO COMO O TEM 
FEITO SEMPRE CONTRA OS DESSENHOS OBRADOS NESTE 
REYNO POR ENGENHEIROS DE FAMA DIZ... (fí. 93).



1

argumento de ser Pimentel muito teórico pouco prático, algoe

contexto em que embora ainda

teoria,
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aa

explicável num

259 A obra de Padre Fournier foi traduzida para o [ 
Manuel Fernandes de Vila Real, sob o título 
MOREIRA, R. Do rigor teórico à urgência prática:

"experiência dos sítios"e não em autores "muitos deles pouco ou nada 

soldados". Na crítica mordaz estava

e certamente dos

pareceres de Pimentel,

a ponto de ser

o referido projeto do

Colombes alega que decisões muitas vezes fundamentavam-se na

elogio feito ao

mais uma vez implícito o

rtu8u®s (ou castelhano?) pelo refugiado cristão-novo 
rc itectura militaró fortifícación moderna", Paris, 1649. Cf.

: a arAui<ectura militar 70.

"desenho" de Cosmander para a

Após respaldar-se em autores como Georges Fournier2’’, Sainte

fortifications, divisé en deux parties...", 1661 ] traduzido por Af7 Pz 
Villareal no qual se contem os modos de fortificar dos mais autores 
de todas as nações diz o que se segue:
'algunos repruevan las medias tunas y rebe/ines pero la experiencia 
moestra sugrande utilidadpues sola rrf luna en BALDUQUE [Jean 
Errard de Bar-le-Duc] fue causa de se dilatar mucho aque! celebre 
sitio y aun Groto [Baron Alexader de Groote, 1617] en su 
fortification prefiere a los balurtes queriendo que una Plaça sea mas 
fuerte com aquellas Pieças separadas de! cuerpo principal, lo hé 
visto el DESÍGNIO de una Plaça imitando a Tansino [Francesco 
Tensini, 1624] de quienlo avia tomado Groto he con tanto artificio 
que por el intervallo de aquellas medias lunas y rebellines se 
defendiam y flanqueavam todas de cinco, seys y mas flancos siendo 
que la Plaça no tenia baluartes' ". (foi. 93)

não fosse Engenheiro- 

mor (o será dois anos mais tarde), era Pimentel o principal "lente" da 

"Aula Régia", responsável pela difusão da 

homens mais eruditos do Reino sobre o assunto, 

consultado pelo Conselho de Guerra sobre 

francês. Sainte Colombes reforça sua argumentação dizendo: "que eu 

devo saber com mais certeza o que vi que elle pellos livros".

Com o intuito de questionar a validade dos 

critica o seu



O engenheiro francês responde, uma a uma, as objeções de Pimentel

457

fortificação de Eivas, enfatizando que o projeto era digno de objeções, 

feitas inclusive por outros engenheiros estrangeiros:

AO SOBREDITO POSSO ACRESCENTAR QUE DEVE CONSTAR A 
Mros que qUASi TODOS OS ENGENHEIROS E SOLDADOS DE 
FAMA QUE VIERÃO SERVIR A ESTE REYNO REPROVARÃO A 
FORTIFICAÇÃO DE COSMANDER EM ELVAS E FORÃO DE 
PARECER QUE EM SEU LUGAR SE FIZESSEM MEYAS LUAS 
DESATACADAS PARA APROVEITAR OS MUROS, POUPAR 
FAZENDA E GANHAR TEMPO SEM DIMINUIR A DEFFENSA E HÉ 
CERTA QUE COM O QUE NELLA SE GASTOU SE OUVERÃO 

FORTIFICADO QUASI TODAS AS PRAÇAS D'ALEMTEIO".
(foi. 94)

"Outros autores relatão e encarecem as mesmas prerogativas das rrC 
luas cuias razões não allego por [mui] largo e porque entendo que 
em some/hante matéria hé mais acertado fundarse na EXPERIÊNCIA 
DOS SÍTIOS que gos AUTHORES escreverão por serem os mais 
delles pouco ou nada soldados" (foL 93v)

O mesmo tem sucedido em outras ocaziões que naõ relato como 
hé notorio aos práticos das guerras de Flandres, Alemanha, Italia e 
C 'atalunha e se quizermos buscar exemplos de mais perto 
hacharemos que em BADA/OS [BADAJOZ] levantou o inimigo a 
nossa vista as mesmas rrC luas ao redor da Praça por TRAÇA de 
homens dos mais peritos e soldados do tempo Tarragona está 
fortificada nesta forma e as rrfs luas são de pedra e cal e se a historia 
do Conde Galeazzo Cualdo não faz menção delias na relação dos 
dous si tios que teve como nota LU IS SERRÁO PIMENTEL digo que 
ellas sefizerão depois desses sucessos e QUE EU DEVO SABER COM 
MAIS CERTEZA O QUE V! QUE ELLE PELLOS LIVROS.

feitas em relação à sua planta, que não cabe aqui transcrever. Convém 

apenas destacar que Sainte Colombe chegou inclusive a apelar para 

sérias e pesadas acusações ao "Lente de Mathemattca", inclusive a de 

ter copiado a planta de Nicolas de Langres (outro francês), sem nem 

mesmo disfarçar. Indiretamente diz que embora a prática da cópia



custos relativos à sua proposta

termina seu discurso se autodenominando curiosamente "soldado e

SOLDADO,
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Régia", não

DA PRATICA que não soube no sitio de badajos delinear hua estrella e 

hum riduto no terreno como hé sabido de rrtos. Evora 26 de 7 Ctro de

Acompanham o discurso os

2“ Cf,. THOENES, Chnslof. L'mcanco imposto dali' economia. Appunti su commitenza ed economia dai 
tratatti d'architettura. In: ESCH, A . e FROMMEL, C. L. (a cura di). Arte, commitenza ed economia a Roma 
e nelle corti de! Rinascimento 1420-1530,1995.

" theorico" Pimentel:

667. Pedro de Sa Colomba" (foi. 96). Não temos elementos que nos 

permitam avaliar quem estava com a razão; de qualquer forma, a

fosse parte da metodologia de aprendizagem

justificava a suposta atitude do mestre.

"Propoem de novo LU IS SERRÁO PIMENTEL hua PLANTA para a 
fortificação de Evora a qual consta de dez baluartes e hua corna e 
em lugar da Cidadella hua obra aberta para Praça que semdo de 
menos deffença he de igoal circuito menos setenta pés.
PrimP digo que HÉ INDIGNA COUSA DE HUM LENTE DE 
MATHEMATICA CELEBRE ENTRE OS PORTUGUESES, havendo de 
furtar em claro a PLANTA DE LANGRES como fes tirandoa com 
PAPEL OLEADO; não ter arte para se quer a reduzir a hum 3 4 ou 
metade para DISFRAÇAR (sic) o FURTO que consta tanto do mesmo 
petipé e figura a quem as coteiar ambas semdo isto tão anexo aos 
THEORICOS QUE OS DISCÍPULOS NÀO O DEVEM IGNORAR", 
(foi. 95)

no âmbito da "Aula

e o

não engenheiro militar, em contraponto ao

"Parecome (sic) convinha igoalmente ao serviço de S. Mag^ e a meu 

breve discurso decredito precurar com esse se bem tosco e

o desengano em quem fosse preocupado das razões 

sofisticadas de hum homem meramente THEORICO e TÃO ALHEO

contínuo argumento da economia, tempo e eficiência, muito comum 

nos tratados de Arquitetura260 desde o Renascimento. Sainte Colombe



" vinha acompanhada da referida "planta" de Sainte

Colombe (com as tais meias-luas)

Luís Serrão Pimentel e um outro "perfil"sem assinatura. Como se vê, o

especificamente incumbido de lecionar tão importante matéria. Esta

princípios do século XVIII.

A "Academia Militar" da Corte nos tempos de Azevedo Fortes

da "Academia Real da fortificaçam
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•M

apenas integrará o rol das disciplinas da "Aula" lisboeta na gestão 

seguinte, do Engenheiro-mor do Reino Manoel de Azevedo Fortes, em

amplas discussões no âmbito do

Conselho de Guerra, através dos "desenhos" e "discursos" enviados

, um "perfil" relativo à proposta de

para obtenção de aprovação. Convém ressaltar que esta "Resposta
. / „ . , . Fig.155

Apologética " ' " " ’

postura desses engenheiros-diretores261

Diogo da Silveira Velloso,

Pratica" (1699), menciona o nome de Francisco Pimentel, como lente

"262 e Engenheiro-mor do Reino,

"Aula

no processo de concepção, aprovação,

supervisão e prestação de contas das obras. No entanto, a

era peça-chave"desenho "

no título do seu tratado "Geometria

que progressivamente se 

converteram em altos funcionários do Estado, homens de gabinete 

mais que engenheiros de campo. Por outro lado, a querela demonstra 

que uma obra não se fazia sem

Régia" seiscentista jamais contara com um lente-desenhador

querela é quiçá um sintoma de uma tendência para mudança na

261 Luís Serrão Pimentel era nessa altura Engenheiro-diretor da Província do Alentejo, depois nomeado, em

1663, Engenheiro-mor do Reino. ..
262 Nome atribuído à "Aula Régia" de Lisboa naquele momento.



Manoel de Azevedo Fortes em condições bastante delicadas.

264 encabeçouO novo Engenheiro-mor do Reino

renovação do ensino nas "Academias Mi/itared', incluindo o desenho

rol das disciplinas. Embora natural de Lisboa, tinha origemno

francesa. De mãe portuguesa,

participou de operações
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«S

Leblancour, um nobre erudito, intendente ou pagador geral das tropas 

francesas da Corte. Azevedo Fortes, desenvolveu seus estudos fora de

e Arquitetura Militar" de Lisboa. Nos anos 

seguintes, como oficial do

e experimental, com ênfase

quiçá desde a

no Collège du Plessis (Quartier

Latin), dedicando-se à Filosofia moderna

um movimento de

exército com exercício de engenheiro,

na guerra de Sucessão, assumindo vários

Portugal. Aos doze anos dirigiu-se à Espanha, onde frequentou o 

Colégio Imperial de Madri, formando-se posteriormente em Filosofia 

na Universidade de Alcalá. Completou seus estudos na França, onde 

frequentou a Universidade de Paris,

na Matemática. Dirigindo-se à Itália, concorreu à Cadeira de Filosofia 

da Universidade de Siena, sendo por votação unânime preferido e 

empossado na Cátedra, que encabeçou por dois triénios. Ao regressar 

a Portugal, serviu de 1686 a 1701 como professor de Matemática da 

"Aula de Fortificação

era filho ilegítimo de Monsieur

morte de Serrão Pimentel263. Em 1719, sucedeu-o

Ao que parece, o célebre engenheiro português seiscentista soube muito bem fazer-se suceder por 
seus familiares, já que seu filho Manuel Pimentel também havia assumido o posto de Cosmógrafo-mor do 
Reino e a respectiva cátedra na Ribeira das Naus.
2MCf. -Elogio Fúnebre de Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749)", redigido por José Gomes da Cruz, em 
1754, In: CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Parte I. Tomo I (1695-1735). 
Rto de Janeiro Mmistério das Relações Exteriores, 1952. p. 97-99. Trata-se de uma obra bastante rara, 
cujo exemplar foi localizado por Jaime Cortesão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Completando



mapeamento do território brasileiro, de forma a fundamentar futuras

dissertação

na Academia Real de Ciências

de Paris, em 1720, - "Determination Géographique de la Situation et

1'etendue des differentesparties de la Terre"- apontavam publicamente

divulgadores de modelos daquele momento.
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265% -J . ~ tovtrr R1JFNO Beatriz P. S. A iconografia dos engenheiros militares no
2G5 Tratamos desse assunto no texto. BUtno, Deduir . o _AD1J; u APAiTin R
século XVIII: instrumento de conhecimento e controlo de terntóna In: CARTA, H. e ARAÚJO, R. 
Colectânea de Estudos. Universo Urbanístico Português 1415-1822, 998, p. 87- .

266 CORTESÃO, Jaime. O tratado de Madri, 1984.

como se pensava. O resultado dos levantamentos franceses feitos por 

triangulação, com latitudes e longitudes mais precisas, foram assim o 

sinal de alerta quanto aos futuros problemas de soberania, obrigando o 

Rei, Ministros e altos funcionários a despertarem para a necessidade 

do estudo da Geografia, deflagrando todo um processo de intercâmbio 

de homens, tratados, atlas e instrumentos entre Portugal e os centros

negociações com Castela, já que o mapa-mundi e a

que a Colónia do Sacramento não fazia parte do território português

apresentados por Guillaume Delisle266

postos, entre os quais o de Governador de Castelo de Vide, que 

conservou até 1 725, mesmo após ter sido nomeado Engenheiro-mor 

do Reino em 1719. Ao ser nomeado para o mais alto posto da 

hierarquia profissional, foi designado por D. João V, no ano seguinte, 

membro da Academia Real de História265, encarregado das questões 

geográficas das Províncias do Reino e Conquistas.

Ao convocá-lo, D. João V visava prioritariamente a promover o



necessidade de novas diretrizes nos cursos

Decreto de D.

estabelecimento de novas Academias de

ultramarinos.estadose

as Aulas da Mathematica, principalmente as dos

Os principais problemas apontados por Azevedo Fortes foram:
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I

Observava-se que ".

Engenheyros, ou Architetos Militares saõ humas das mais uteis Escolas

não

as deficiências

e sugerindo a

Com objetivo de suprir a carência de engenheiros militares nacionais 

habilitados corretamente no exercício da profissão, Azevedo Fortes na

20/07/1701, visando ao

pendentes delle os sucessos Militares; naõ parece justo exporemse os 

Vassalos mais leaes aos perigos certos, & mayores da guerra por falta 

de disciplina... "268.

que mandasse executar o

do Reyno, & do que depende a sua defensa nas acçoens Militares. E 

estando taõ adiantado este estudo nas nasçoens estrangeyras, & taõ

"Representação feyta a S. Magestade, (...). Sobre a forma, e dtrecçam, 

que devem ter os Engenheyros para melhor servirem ao dito Senhor 

'£67 (1720), apontouneste Reyno & suas Conquistas...

do ensino dessas matérias em Portugal, chamando atenção para a

D. João V

, oirj e Oraçao acadêmica que pronunciou... na presença
de Suas Magestades.... em 22 de Outubro de 1739". (BNL)
- Parecer de Francisco Salgueyro, aprovando a publicação da Representação... 'de Azevedo Fortes.

Pedro II, datado de

Fortificação nas Províncias do Reino

1. O fato de terem dado os "partidos" das Aulas a pessoas que 

tinham os requisitos necessários para aquele emprego, sendo



necessário engenheiros fossem tambémque os soldados

experimentados,

II mandou formar novas Academias de Fortificação nas Províncias

do Reino. Apenas a Província do Minho colocara em prática tal

Villalobos

formar as

Academias com partidos, como ordenava o dito Z2ec7e/o"(FORTES,

1 720: 3). A difusão das "Academias Militares" Reino afora visava a

suprir a eterna carência de técnicos e altos funcionários fidalgos

versados na doutrina militar (FORTES, 1720: 4)270;

esta falta de appHcaçaõ tem

quererem servir; o que ordinariamente procede da falta de sciencia,
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...'p. 2.
'Academias Militares" destinavam-se não apenas à formação de engenheiros

justamente pela falta de ciência -

sido causa de se estimar menos o posto de Sargento mayor, assim

269 FORTES, M. A . "Representação
270 As "Academias Militares" destinavam-se não apenas à formação de engenheiros, mas também de 
soldados particulares, Coronéis dos Regimentos, Governadores de Praças, Sargentos-mores de Batalha,

"269. Dessa forma, Fortes

o que naõ pòde ser sem que se una o valor 

Militar ao estudo de muytos annos.

achava imprescindível

na Infan teria, como na Cavallaria; fazendo muytos bno de o naõ

decreto, sendo "Mestre da Academia" o Coronel Manoel Pinto

3. nesse período vivia-se uma crise da profissão, desprestigiada

avô de Alpoim, inclusive com posterior atuação no

Brasil. Nas "mais Provindas se naõ, chegaraõ a

"... aquelles, que se ou verem de app/icar às 

hçoens de huma Academia Militar, sejaõ Militares, ou Soldados de 

profissão, ou tenhaõ ao menos as partes, & disposiçoens para o 

poderem ser..." (FORTES, 1720: 2);

2. o parcial cumprimento do Decreto de 20/7/1701, no qual D. Pedro



& por se naõ quererem cançar em adquiri Ha, vendo que sem ella

começàraõ a ter menos predicamento neste Reyno

Engenheyros (...); & assim tem deyxado de

V. Magestade.

Isto me mostra a experiencia de trinta annos a esta parte, em que

empregos da Republica. Na ACADEMIA DA PROVÍNCIA DO

de DEZENO VE A NNOS

Antes de
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Mestres de Campo Generais e Governadores das A 
obrigaçoens dos seus cargos, se naõ estiverem bem instruid

• • •

os postos de

doutrina os sugeytos mais capazes de servir bem a

naõ deyxão de passar aos postos mayores. Por semelhante razaõ

MINHO testifica o Vèdor Gera! da mesma Provinda q no discurso

se appHcar a esta

mias que "... naõ pòdem satisfazer inteyramente as 
Jos na doutrina Militar...

só tres sugeytos dos do partido passáraõ a

Ajudãtes Engenheyros, & todos os mais se retiràraõ a buscar outros

tenho observado, que por esta menos reputaçaõ se retirou desta 

Aula, ou Academia da Corte hum grande numero de sugeytos 

depois de adquirida su ff mente capacidade; & fogindo do desprezo 

buscàraõ outro modo de serviço na Infanteria, ou em outros

os mais requisitos, nunca

apontar a solução, Fortes apresenta o perfil ideal do
 • engenheiro, que deveria ser um profissional habilitado na Geometria e 

com prática junto às obras e demais atividades de campo - "... muyto 

bons Mathematicos; porém naõ tendo

pòdem ser bons Engenheyros. Hum bom Engenheyro ha de ser hum 

Soldado com disposição valerosa, creado com doutrina, & exercício 

Militar; alèm disso há de ter sciencia para obrar em todas as funçoens

empregos ../'(FORTES, 1720: 4-5).



'erão gastar

entendimento, valor,

(FORTES, 1 720: 7).

"Academias" x\a forma seguinte:

1720: 10);

465

guerra, ou seja ataque & defença das Praças, obras de Fortificação, 

a/ojametos,

geralmente tudo o que pertence à guerra; a saber esquadroens, ou 

evo/uçoens Militares, Geometria, Fortificaçaõ, Ataque; & defença 

das Praças, Castrametaçaõ, Estatica, Artelharia, &c..." (FORTES,

sem estas partes se lhe naõ pòde dar o nome de bom Engenheyro."

a difusão das

ou intrinxeyrametos dos Exércitos; ou seja para os 

aproches, ataques geraes, ou particulares, &c. porque nele se deve 

achar disposição, estudo, sciencia, & pratica de todas estas cousas; &

A solução para os problemas supracitados seria

de tnfanteria, & Artelharia, se

Militares, & nellas teraõ obrigaçaõ de ler os Engenheyros, que feyta 

a reforma se acharem capazes, para o que me parece haverá o 

numero sufficiente: Nas ditas Academias se há de ensinar

as suas, portandose nos mayores perigos com 

& dezembaraço: final mente esta palavra 

Engenheyro, quer dizer hu Soldado prompto para todas as funçoens da

1. "Nas Praças principaes das Provindas, em que ou ver Regimentos 

devem estabelecer Academias

achando meyos para ataquar, ou defender 

huma Praça, elle mesmo os invente, & sayba o tempo, em que há de 

começar, & acabar as suas obras, & o que os inemigos y 

em adiantar

da guerra, & ta! que não



partir de

então

Academias das Provindas para

regularão pela Academia desta Corte ../{FORTES, 1720: 10). Ao

vincular a aprendizagem à ascensão profissional, Fortes objetivava

//

Officiaes de Infanteria, & Artelharia, tanto ma is capazes, quanto

Engenheiro-mor

estabelecendose//

"substituto"',

lições de
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Engenheyros (ainda que o não sejão de profissão) quantos forem os

desta sorte em breves annos terà V. Magestade quazi tantos

o modo, & fórma de ensinar se

2. toda e qualquer promoção na carreira militar estaria a

"... & estas

3. ao estabelecer as novas Academias, cabia ao

271 Cf. SMITH, Robert. Op. Cit.

apontar os seus lentes:

apontarey os sugeytos, que devem ler nellas..." (FORTES, 1 720: 10- 

11); provavelmente cabia-lhe também indicar o nome do professor

as Academias

vinculada à formação nas "Academias"',

4. uma série de exercícios práticos complementava as

teoria, "... & todas as vezes, que os Regimentos ouverem de fazer 

exercido, os taes Mestres se acharão presentes, & se farà no campo 

vezinho às Praças, & levando os petrechos necessários, se fingira 

alguma operaçaõ Militar..."(FORTES, 1720: 11). O ensino envolvia 

teoria e prática e os "partidistas" eram incumbidos, nos tempos de 

Fortes271, de acompanhá-lo no período das férias anuais nas suas 

atividades de campo, para aprimorar-se na prática da profissão;

mais scientes... "(FORTES, 1720: 10);



necessitão

"Academias", era feita

Rei através dos Ministros dos

progresso na profissão; caso contrário perdiam o "soldo"específico

para os estudos;

6. com tais diretrizes Azevedo Fortes acreditava compor um sólido

pedillos

" (FORTES,

1720:13).

método comum, Azevedo Fortes anunciou em

Academia Real de História, sua
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orientada segundo um

maio de 1721, em sessão proferida na

intenção de redigir um tratado, publicado no ano seguinte sob o título

Anualmente os "partidistas" eram examinados para verificar seu

aventajados, q se costumaõ dar aos Estrangeyros ...

No que diz respeito ao ensino do desenho das Cartas Geográficas, 

com o intuito de suprir a carência de livros em língua portuguesa e 

necessitando constituir imediatamente uma equipe de trabalho

5. as novas regras estabeleciam que 

alunos dignos de gratificação -

solicitação ao

subalternos, integrantes dessas 

por indicação do lente principal, que 

comunicava ao Engenheiro-mor a lista dos mais aptos, cabendo-lhe 

encaminhar a

Conselhos Ultramarino ou de Guerra (FORTES, 1720: 12).

quadro de profissionais engenheiros, "... & escusaõ os Príncipes (...) 

aos seus aliados, que nunca lhe haõ de mandar os 

melhores, como também escusaõ a despeza dos soldos mais

a escolha dos "partidistas" ou 

"... para se appHcarem com mayor 

vontade, & poderem cõprar os livros, & instrumentos de que 

í FORTES, 1720: 12) - entre os soldados particulares, 

nobres, oficiais dos Regimentos e



cartas

mais

mais precisa,

o

de Mons. Ozanaõ na sua

2.

468

e verificando a

pessoal, "...

"Tratado do Modo o

um método

mais faci! e exacto de fazer as

", somando à sua própria experiência

que a experiencia me tem mostrado nestes últimos

geographicas, assim de terra como de mar, e tirar as plantas das 

praças"(1722) - pequeno livro de bolso que se constituiu na primeira 

síntese sobre a matéria, redigida em Portugal.

Como membro da Academia Real de História Azevedo Fortes fora

encarregado das questões Geográficas e da feitura de "Mappas ou 

Cartas Geográficas; assim a geral do Reyno, e Conquistas, como as 

particulares dos seus Bispados, e Pretas ias " (F O RT E S, 1722: Proêmio). 

Era impossível executar a tarefa sem a repartir com os engenheiros 

capazes de cada Província, desde que segundo

comum. Constatando que a última Carta do Reino, 

datava de 1662, e era de autoria de

DprhaH de DECHALLES' RP- e OZAMAM, Jacques. Les étémens d'Euc/ides du R.P.
Dechalies de la Compagn.e de Jesus; et de M. OZAMAM, de 1'Académie Royale des Sciences. Démontrés 
d une mamere nouvelle e faale, e augmentés d'un grand nombre de Propositions e d'Usages, e d'un Traité

1. “Padre Cláudio MiHiet Deschales272, 

tntroducçaõ às Mathematicaf ■, 

0 "Engenheiro Francez moderncC3

um cosmógrafo - Pedro Teixeira -, 

carência de tratados sobre a matéria, Fortes elaborou 

uma síntese dos principais autores estrangeiros, "... que são poucos, e 

escreverão de passagem

annos, que occupey quasi todos na pratica de tirar plantas, e Cartas de 

differentes Praças, e territórios" (FORTES, 1722: Proêmio). Os autores 

mencionados eram:



3. ex

campo, sendo que "a mayor parte dos

Engenheiros deste Reyno tem pouco exercido das operações da

Geografia, e por consequência pouco uso dos instrumentos, de que

precisamente haõ de usar para fazer as Cartas Geográficas" (FORTES,

uma narraçaõ simp/ez, e

praticando

469

Kl

//

• • •

me pareceu se naõ podia expor

274'. A

duvidarem ser o methodo, que sigo, o ma is facd, e o ma is exacto, 

façaõ a experiencia, e vejaõ se lhes he possível fazer a Carta particular 

de qualquer Paiz que seja por meyo das latitudes, e longitudes dos 

naõ daõ differença sensível; ou se achaõ

comp/et des Rapports. Par M. Audieme. Seconde Édition, revue, corrigée, augmentée par 1'Auteur. A Paris, 
chez Ch. Ant. Jombert, Libraire du Roipour l'Artillerie & le Génie, 1653. (BNL - SA 2598P).
‘7‘Supomos tratar-se de NAU Dl N. L'ingénieur françois avec ia méthode de Vauban. Paris, chez Estienne 

Michalet, 1696. (BNL - SA 3081P e 3340P)
274 Supomos tratar-se de OZAMAM, Jacques. Methode de iever ies plans et ies caries de terre et de mer 
âvec toute sortes d'instrumens, & sans instrumens, la description et 1'usage de ces instrumens ... et ia 
manière de faire ies remarques des marées, courants, écueiis, etc, de iever ies pians des vi/les ennemies

principiantes na matéria, apresentando

natural de tudo o que // nos sobreditos Authores, e do que observey 

" (FORTES, 1722: Proemio). Daí tratar-se do "methodo",

seus lugares, que de legua

distancias, resolvendo trigonometricamente os

"o mais facil, e o mais exacto", sobre o qual adverte: ...Os que

Moveu-lhe a premente necessidade de lidar com a teoria na prática 

dos levantamentos em

"e principalmente do único Author, que achey escrevesse 

professo esta matéria, intitulado 'Methode de Iever Ies plans 

este ultimo Author anonymo segui em muita parte, e naõ fiz 

escrupu/o de copiar aqui Ho, que 

melhor".

mayor exacçaõ nas

1722: Proêmio). O tratado realiza uma síntese palatável aos



desenganarão,

delias os meus c/e/éytoTT FORTES, 1722: Proemio). Sobre o método e

Capítulo V sobre o desenho do território. De qualquer forma, consistia

naõ daõ differença

dadoatravés recurso

Trigonometria.

PROGRAMA das

"Academias Militares", a saber:

procurarão adiantar com novas observaçoens, emendando por meyo

triângulos, que formaõ os rayos visuaes dos instrumentos: e logo se

em ensinar a realizar medições de distâncias acessíveis (nas quais as

O índice do "Tratado do modo mais fácil..." de Fortes apresenta o

as técnicas empregadas no

"longitudes dos seus lugares (....) de legua

[parjacques Ozamam], Paris, E. Michallet, 1693 (BNP - V 29234). Usamos a edição de 1750 (BNL - SA 
3376P).

levantamento geográfico trataremos no

e em

"Cap. /. Do petipé e das mais coisas necessárias para fazer as plantas 
ou as cartas geográficas; Cap. //. Do círculo dimensório e do seu uso 
para tirar plantas ou cartas. Problema /. Fazer sobre o terreno um 
ângulo de qualquer número de graus. Probí //. Continuar uma Unha 
reta sobre o terreno. Probí HL Medir um ângulo inacessível com o 
círculo dimensório. Probí IV. Sabida a distância entre dois pontos 
ou dois lugares sobre a terra achar um terceiro ponto ou lugar sem o 
medir. Probí V. Medir a distância entre dois pontos inacessíveis. 
Probí VI. Medir a altura duma torre a que se não pode subir.Probí 
VIL Medir uma altura inclinada ao horizonte. Probí VHL Medir uma 
altura a prumo sobre um monte. Probí IX. Medir as posições ou 
fazer a carta dum terreno proposto; Cap. HL Do instrumento 
chamado prancheta; Cap. IV. Da prancheta circular moderna; Cap. 
V. Da bússola ou agulha de marear. Probí L Tomar os ângulos das 
fortificações ou quaisquer outros com a bússola. Probí //. Tirar as 

posições dum terreno com a bússola. Probí HL Transferir ao papel as 
posições duma carta feita com a bússola. Probí IV. Tirar com a

sensível") e

conjunto das novas MATÉRIAS incluídas no

inacessíveis, nesse caso,

lugar de condenar este meu trabalho, o



Paralelamente às medidas encabeçadas pelo engenheiro-mor, diversos

No mês seguinte, o Ministro de Haia,

Conde de Tarouca,

holandeses contemporâneos.
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maior interesse para os atuais desígnios da nação. Em março de 1722, 

D. Luís da Cunha foi incumbido de adquirir uma cópia da dissertação

representantes da Coroa portuguesa no estrangeiro puseram-se a servir 

o Rei, transmitindo-lhe informações sobre as novidades científicas de

os melhores atlas

bússola as voltas, cotovelos e tortuosidades duma ribeira, dum 
caminho; Cap. VI. Do modo como se deve dar princípio à carta 
geográfica duma província ou bispado. Probl. Descrever sobre o 
terreno uma Unha meridiana ou Unha de Norte a Sul; Cap. VII. Do 
modo de fazer as plantas sem instrumentos. Probl. /. Tomar o ângulo 
dum baluarte, dum edifício, sem instrumento. Probl. II. Tirar sem 
instrumento a planta duma figura irregular. Probl. III. Tirar sem 
instrumento a planta duma figura em que se não pode entrar dentro 
para lançar diagonais. Probl. IV. Tirar sem instrumento a planta dos 
lagos, matos fechados e outros terrenos semelhantes. Probl. V. Tirar 
sem instrumento a planta dum lugar com suas casas, ruas e edifícios 
e diagonais; Cap. VIII. Das cautelas com que se devem tirar as 
plantas das praças em paiz inimigo. Probl. i. Medir sem instrumento 
a distancia entre dois ângulos flanqueados duma praça inimiga, ou 
qualquer outra distancia inacessível. Probl. II. Medir sem 
instrumento a largura dum rio. Probl. III. Medir a largura dum rio por 
meio de dois paus desiguais. Probl. IV. Medir a distancia dum rio, 
lagoa ou outra qualquer distancia semelhante sem instrumento 
algum. Probl. V. Saber a altura das muralhas duma praça, sem as 
medir. Probl. VI. Saber a altura de qualquer corpo por meio da sua 
sombra; Cap. IX. Do modo com que se hão de tirar as cartas dos 
portos e costas marítimas. Apendix do modo de tirar as figuras das 
praças e edifícios, de outros quaisquer objetos em planta para o 
borrador ou em perspectiva. Probl. /. Desenhar uma perspect/va pela 
quadrícula. Probl. //. Tirar uma perspectiva a olho sem quadrícula. 
Modo de iluminar e dar aguadas nas plantas ou cartas geográficas."

e o Cosmógrafo-mor português.

foi encarregado de comprar

de Delisle, bem como de estabelecer contato entre o Geógrafo francês



Sendo o mapeamento das Conquistas, questão premente e bastante

delicada, ao invés de esperar os resultados da ação de Azevedo Fortes,

Nápoles João Batista Carbone e

"padres matemáticos" ao Brasil, com o intuito de realizar a primeira

serviços de Azevedo Fortes não tivessem sido utilizados

como

Brasil, dando
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ida dos "padres matemáticos" ao 

prosseguimento aos seus intentos, 

Fortes publicou um tratado

transcorreram-se sete anos (1729), período em que o Rei montou um 

amplo Observatório Astrônomico no

construíssem os aparelhos necessários.

Embora os

Domingos Capassi, jesuítas astrónomos de profissão, que chegaram a

que para equipar o Observatório com os instrumentos adequados, a

D. João V preferiu contratar, em

Colégio de Santo Antao, visando 

a dar suporte às primeiras experiências nesse sentido. Cabe lembrar,

em 1729, Manoel de Azevedo

Coroa iniciou uma série de correspondências diplomáticas com seus 

representantes na Inglaterra e França, contatando membros da Royal 

Soc/ety of London e da Academia de Ciências de Paris para que

carta da Conquista com latitudes e

e Conquistas, bem 

enquanto introdutor do ensino da prática do desenho no 

8 das mesmas, acabou por formar uma nova geração de 

engenheiros-desenhadores.

Paralelamente à

num primeiro momento, sua atuação enquanto renovador e difusor das 

"Academias Militares" nas Províncias do Reino

Portugal em setembro de 1722. Até o momento efetivo da partida dos

longitudes mais "precisas",

mais completo - "O Engenheiro



referentes à Arquitetura Militar.

que foram concebidos

ao Leitor"

própria instrucçaõ; e passou depois em posti/a para servir de methodo

inteiramente perceptivel."
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exemplos; procurey, que 

exemplos conhecidos, dessem huma

- no qual, além de tratar das questões referentes à 

Geometria Prática no terreno e sobre

"Lógica Racional, Geometria e Analytica*, 1744.

maiores obstáculos para poder chegar ao

nova luz à matéria, e a fizessem

para 

que servisse de método aos praticantes da 

"Academia Militar" da Corte. Conforme

o papel, contemplava questões

aos Praticantes da Academia Militar, de que Sua Magestade foy

Sciencias; puz hum grande cuidado em os definir exactamente, 

determinando-lhes a sua verdadeira significação; e o mesmo observey 

nas definições: e como as da Geometria, e Fortif/caçaõ por claras que 

sejaõ, sempre se incu/caõ, e percebem melhor por figuras, e por 

as figuras nas Estampas, ajudadas de

servido encarregar-me (...). A ordem , em que as matérias se seguem, 

he natural, e vaõ tratadas em seus proprios lugares, e o estilo familiar, 

e d aro. E porque a escuridão, e ambiguidade dos termos he hum dos 

perfeito conhecimento das

medida em

27SO autor publicou ainda o tratado

o tratado anterior, os dois tomos do

Portuguez'11^

o "Prologo

"Engenheiro

Portuguez" apresentam clareza e objetividade cartesiana, escritos em 

linguagem simples, na 

funcionar como apostila,

Assim como

(FORTES, 1 729: Tomo I, 5): "...Esta obra (amigo leitor) naõ foy feita 

para se dar ao publico: o primeiro fim, que me propuz, foy a minha



plantas militares, tal como vimos no Capítulo II:

lente desenhador encarregado de instruir osQuem seria o tal

Miguel Luís Jacob -

desenhadoi"27b\

Seja quem for, à imitação dos "Reinos do Norte" (i.e. França277) - onde
//

"ESTA ARTE ATÉ O PRESENTE NAÕ TEM SIDO PR A T/CADA NESTE 
REINO, NEM AS SUAS RECRAS CONHECIDAS, E SÓ DE SETE, OU 
OUTO ANNOS A ESTA PARTE SE VAY INTRODUZINDO, PELA 
REAL PROVIDENCIA DE SUA MAC ESTA DE, QUE FEZ PARTIDO 
AO HUM BOM DESENHADOR, PARA INSTRUIR OS 
PRATICANTES DA ACADEMIA MILITAR, ENTRE OS QUAES SE 
ACHA JÁ HUM BOM NUMERO, QUE IMITAÕ PERFEITAMENTE 
AO MESTRE..."

No "Engenheiro Portuguez", Fortes analisa os resultados da iniciativa 

tratado anterior - "Tratado dodeflagrada com a publicação do seu 

modo o mais faci! de fazer as cartas geográficas

convenções e códigos, referentes ao

acrescentando um capítulo específico (Cap. X, tomo I) sobre as 

modo de riscar e aquarelar as

276 MOREIRA, R. e ARAÚJO, R. A engenharia militar do século XVIII e a ocupação da Amazónia. In: 
Amazónia Fe/sínea1999, p. 184.

" (1722)

"partidistas" da "Academia Militar" da Corte, que há 7 ou 8 anos 

integrava o quadro dos seus professores? Numa conversa informal, 

propusemos a questão ao Prof. Rafael Moreira que ventilou a hipótese Fig.156 

de tratar-se de Mieuel Luís lacob - "talvez o nosso melhor

os Praticantes das Academias Militares, que se destinaõ para a 

profissão de Engenheiro, começaõ pelo Dessenho; e os que entre elles 

sahem bons Desenhadores, servem alguns annos com este exercício, 

lhesassistindo aos Engenheiros Directores das Provindas, para



riscarem

movimento

desdobramentos foram notáveis

na

no

Sobre

enfocou//

mododo"Tratadoacessíveis); o
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máximas", tal como as praticadas

sobretudo no tratado de BUCHOTTE - "Les Règles du dessein et du

topográficas (envolvendo a

as técnicas de representação gráfica, pela primeira vez 

unitormizaram-se os códigos, através do estabelecimento de "Regras e 

nos demais Reinos, baseando-se

277 Cf. ALLIÈS, Paul. Cinvention du territoire, p. 1980, p. 158-160.

- deflagrou-se todo um 

ciência do desenho, cujos 

nos reinados subsequentes, marcados 

pelas expedições científico-demarcatórias. Nesse aspecto, o saldo do 

impulso renovador do ensino encabeçado por Azevedo Fortes foi 

bastante positivo. Observamos aumento significativo do número de 

engenheiros militares portugueses ou mesmo brasileiros atuantes 

segunda metade do XVIII, demonstrando habilitação perfeita 

exercício da profissão. Os desenhos multiplicaram-se e evidenciam 

aprimoramento técnico considerável.

as plantas, que projectaõ..." 

de renascimento da

lavis, pour les p/ans particuliers des Ouvrages & des Bâtimens, & pour 

/eurs Coupes, ProfUs, Elevations & Façades, tant de 1'Architecture 

MiUtaire que Civi/e: Comme aussi pour le P/an en entier d'une Place; 

pour as Carte particu/ière, & pour celles des Elections, des Provinces, 

& des Royaume" (1720), no qual Azevedo Fortes se inspirou inclusive 

na feitura das estampas do "Engenheiro Portuguez".

Enquanto o tomo I do tratado supracitado concentrou-se nas questões 

medição de distâncias e superfícies 

mais fácil.



método ma is

1) Aritmética;

e trigonometria -

4) Perspectiva;

5) Arquitetura, não só a militar mas também a civil;

a -ir

O PROGRAMA BÁSICO DA "ACADEMIA MILITAR" DA CORTE NOS 
TEMPOS DE MANOEL DE AZEVEDO FORTES

questões geográficas, orientando

fácil e exato de fazer levantamentos de

15) qualidade dos diferentes materiais construtivos: pedra, madeira, cal, pedra, terra.

medida das distâncias inacessíveis por triangulação);

3) os elementos de Euclides (ao menos os 6 primeiros livros);

6) uso dos instrumentos geométricos;

7) doutrina dos triângulos retilíneos 

logaritmos;

predominantemente as os discípulos

e cálculo das tabuadas dos senos

quanto ao

terrenos de longa distância e transpô-los para o papel.

2) Geometria Prática (longimetria - medida das distâncias acessíveis -; planimetria - 

medida dos planos - , estereometria - medida dos sólidos -

ou dos

14) distribuição da planta de uma Praça, de um Palácio e de um edifício particular, 

dar-lhe a elevação e a perspectiva, com a relação do material necessário e dos 

seus ornatos;

e vice-versa e

8) tirar toda a sorte de plantas - icnográficas, ortográficas e cenográficas;

9) reduzir as plantas de grandes a pequenas 

acompanhá-las da configuração do terreno;

10) Gnomônica

no desenho

e a Geografia para tirar a carta de um país;

11) Mecânica e Hidráulica para a condução das águas, inclusive para drenagem nos 

lugares alagadiços;

12) Fortificação - projeto das Praças regulares e irregulares;

13) Artilharia;



Cap. IX - Do uso dos instrumentos ma is necessários aos

engenheiros-,

Cap. X - Do desenho das plantas militares;

• Apêndice - Trigonometria Retilínea.

Segundo Fortes, a GEOMETRIA PRÁTICA ensinava a dividir e medir

quantidades

plano;

comprimento, largura, altura, espessura

sólido.
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• Livro //- Planimetria (modo de medir superfícies);

• Livro /// - Estereometria (modo de medir os corpos sólidos);

que consistia a Geometria Prática, essencial na formação 

dos engenheiros, dividindo este volume em três livros e um apêndice:

e profundidade de um corpo

dos montes ou a

explica em

comprimento de uma linha; comprimento e largura de um

Livro / - Longimetria (modo de medir distâncias);

acessíveis ou

a medir as distâncias eA LONGIMETRIA ensinava, portanto, 

comprimentos e estas medições eram feitas por meio de linhas retas, 

inacessíveis, horizontais, verticais ou inclinadas (a 

medição das linhas verticais ou inclinadas, como por exemplo a altura 

profundidade dos fossos, chamava-se ALTIMETRIA).

As linhas acessíveis correspondiam, por exemplo, à largura de um rio 

com margens visíveis e de fácil acesso. Já as linhas inacessíveis eram

tais como ocontínuas segundo sua extensão,

No tomo I do "Engenheiro Portuguez", Manoel de Azevedo Fortes



alturas ou

cálculo.

i

extremamente necessária

cotidianos tais

matéria fundamental

agrimensores, por

que esta ciência fosse pouco

profundidades podiam-se fazer de dois modos diferentes - com ou sem

aquelas apenas vistas de longe, como, por exemplo, a distância entre 

os campanários de duas vilas ou a distância entre dois baluartes.

simples cordel ou corrente. Fácil em terrenos planos e 

limpos, pode-se imaginar quão penoso era empregar essa técnica em 

terrenos acidentados e cheios de mato, nos quais era imprescindível a 

presença dos "picadores de mato" para acompanhar os engenheiros. 

A PLANIMETRIA ensinava a medir

CIRCULAR MODERNA. A TRIGONOMETRIA era

no cálculo dos orçamentos das obras.

portanto útil na 

medição das linhas inacessíveis e de longas distâncias; já para linhas 

acessíveis em distâncias curtas, podiam ser facilmente medidas com o 

auxílio de um

e era

a superfície de uma área. Era

sendo o

Azevedo Fortes ensinava a medir paralelogramos, dando exemplos 

como medição da área de jardins, salas ou terras 

lavradas. A PLANIMETRIA implicava apenas no cálculo de medidas 

acessíveis

Por cálculo, o melhor meio era a TRIGONOMETRIA, para a qual era 

necessário valer-se do CÍRCULO DIMENSÓRIO OU PRANCHETA Fig.104 
Fig.1O5

medidores epara os 

cálculo das medidas inacessíveis, 

angulação, da competência exclusiva dos engenheiros. No capítulo 

o II, trata especificamente da divisão dos campos ou terras 

ntre herdeiros, chamada GEODÉSIA, ensinando a medir triângulos, 

quadriláteros e polígonos, ainda

Todas estas medições de linhas, comprimentos,



corpos sólidos. Através de medidas cúbicas, media-se por

solidez de determinado edifício, solidez da cantaria ou

elementos da fortificação. Sendo
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Os tratados de Azevedo Fortes foram amplamente consultados, tanto 

estados ultramarinos. Pudemos comprovar

alvenaria, bem como fossos, muralhas, terraplenos, parapeitos e outros 

a fortificação regular, bastava medir

multiplicar pelos demais. Este tipo de medição era 

cálculo estimativo dos orçamentos das obras para

os pedreiros e

um dos lados e

balizar a

exemplo a

na Metrópole como nos

engenheiros que muitas vezes executavam tal função, algo que, 

segundo Fortes, contribuía para o desprestígio da profissão.

A ESTEREOMETRIA era a parte da Geometria Prática que ensinava a 

medir os

fundamental no

Os tratados de Azevedo Fortes: cartilha básica na Metrópole e nas 

"Conquistas "

praticada pelos engenheiros, pertencendo mais aos medidores. Os 

medidores juramentados eram em geral mestres de ofício - pedreiros 

ou carpinteiros - destinados a medir as terras que o Senado da Câmara 

aforava nas vilas e cidades. No entanto, em Portugal, dada a carência 

de medidores de profissão com formação adequada, eram os

primeiros ignorantes nas questões 

freqúentemente em erros de medição.

futura arrematação das mesmas. Enquanto 

carpinteiros eram os profissionais responsáveis pela medição das obras 

civis, cabia aos engenheiros militares medir as obras de fortificação e 

demais construções oficiais. No entanto, como já dissemos, sendo os 

de Geometria Prática, incorriam



que em plena segunda metade do século XVIII sua obra continuava

momento do traçado de uma vila ou

"Termo de Demarcação

Ceará Grande, datado de 1764:

J

e que nos leva a pensar da possibilidade de tratar-se num dos 
■c'.iou Recife.

o Novo da America, na Capitania do Ceará Grande", na capitania do

demarcação dos terrenos no

e Assignação do Terreno"ser citado no

Tratamos essas questões em BUENO, Beatriz P. S. Os engenheiros militares e a construção de cidades. 

Popenh^T ° H'S,Óría da 1995’ Conío^e observa ARAÚJO, Renata Malcher de. 
S 98? ar,coUÍanÍSm°- M°REIRA' Rafael (dÍr->- História das fortificações portuguesas no 
cZÍ J í i t mé,Od° 06 e deHnear as ruas dos assentamentos urbanos ("arruar”) 
com cordas e bússola, descendia de antigas práticas medievais de medição, herdadas pelos engenheiros 
através da nautica. v r
279 Seu nome nào consta na lista de Viteri 
civis alunosdas "Aulas Militares", quiçá da Bahia

”..,e depois de ter examinado e visto todos os lugares da baixa 
d'ella, e ter assentado o lugar que era ma is conveniente para 

assentar e erigir esta futura villa, mandou vir á sua presença 
CUSTODIO FRANCISCO DE AZEVEDO279, ENGENHEIRO DE 
PROFISSÃO e morador da serra dos Coquos d'esta capitania, que 
para a dita demarcação mandou convocar, e como tivesse vindo 
para a mesma demarcação, lhe ordenou trouxesse o 
INSTRUMENTO CHAMADO PRANCHETA OU CIRCULO 
DIMENSORIO, e Antonio Comes Freitas escrivão da vara do 
meirinho geral com a CORDA JÁ ENCERADA e capaz de medir 
qualquer terra com dez braças de comprido, COMO MANDA O 
NOVO METHODO DE FAZER AS CARTAS GEOGRAPHICAS, e 
n'elle fez medir toda a área d'ella e achou ter 165 braças de 
comprido, correndo o rumo de sueste para noroeste, e de largo 135 
braças, correndo o rumo de nordeste para o sudoeste, cuja área 
constitue e faz a figura de um PARALLELOGRAMMO 
RECTANGULO, cujos lados opostos são respectivamente iguaes, e 
na dita área ALINHOU A PRAÇA para a dita nova villa, dando-lhe 
pelo menos rumo do comprimento 80 braças e pelo rumo da largura 
45 que fica fazendo a sobredita figura, em cuja praça alinhou logo 

por um e outro lado do seu comprimento 48 moradas de casas das

cidade. É bastante significativo o seu "Tratado do modo mais facil..."273

levantamento e

contido no "Registro dos Autos da erecção da rea! villa de Monte-mór

atual, constituindo-se em referencial básico no
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no seu "Tratado do Modo o mais faci! e o mais 
(1722), no entanto retoma alguns pontos básicos no V

"... De tres modos se podem lançar as Unhas rectas sobre superfícies 
planas. O primeiro modo se pratica com huma regoa, e huma ponta 
de La pis, ou tinta sobre o papel, e só tem lugar para linhas curtas. O 
segundo modo se pratica com um cordel estendido pelos seus dous 
extremos, como fazem os Pintores, os Pedreiros, Carpinteiros, 
Jardineiros, e outros Artistas. O TERCEIRO MODO HE PROPRIO

280O termo de demarcação da Vila de Monte-mór o Novo da América está transcrito na obra de Paulo F. 

Santos. Formação de Cidades no Brasil Colonial, p.47-48.
2810 autor detalha melhor todos esses procedimentos
exacto de fazer as Cartas Geographicas" i.
Engenheiro Portuguezu() 729).

Quando comparado ao texto de Azevedo Fortes a relação é patente:281

quaes 44 deixou para cada uma d'ellas trinta palmos de frente e 
outros tantos de fundo, e as quatro que ficam de um e outro lado no 
meio da dita praça que destinou para casas de camaras e mais 
off/cinas publicas deixou 60 palmos para nos mesmos se 

continuarem casas, sendo necessárias, e na frente oposta á dita 
entrada da dita praça alinhou a nova igreja de que se carece, a que 
deu 80 palmos de fundo e quarenta de largo, ficando em proporção 
dupla, e por um e outro lado no mesmo fundo deixou dez palmos de 
largo, para o que fosse necessário, e nos lados da mesma frente da 
igreja alinhou dez moradas de casas, cinco para cada parte, nove da 
área ordinaria e uma dobrada na frente, para servir de armazém de 
60 palmos de frente, e entre cada um d'estes mesmos lados e a dita 
igreJa ficaram duas ruas de quarenta palmos de largo, com nove 
moradas de casas pelos lados oppostos a dita igreja no fundo d'efía 
de proporção ordinaria, e d'estas ruas ficam nascendo outras quatro 
ruas travessas, duas para cada parte, de largura de quarenta palmos 
com quarenta e duas moradas de casas alinhadas com a mesma 
proporção ordinaria, e no lado que fecha a dita praça, opposto á 
frente da dita igreja, de cada parte ficam alinhadas seis moradas de 
casas, e d'eHa continua para fóra a rua principal da entrada da 
mesma praça de 85 palmos de largo, com 22 moradas de casas em 
ambos os lados, e no fim desta mesma rua fica duas travessas em 
cada lado com 24 moradas da casas, todas como as mais de 
proporção ordinaria, reguladas pelo mesmo alinhamento e cada 
uma área para estes edifícios fica dividida com estacas, tanto na 
frente como no fundo (...); e DETERMINOU O MESMO MINISTRO 
QUE TODAS AS DITAS CASAS PELAS FRENTES SERIAM 
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UNIFORMES e pelo mesmo alinhamento demarcado..."



Encontramos menção explícita ao Engenheiro-mor do reino - citado

como "grande mestre'

"Aula do Terço de Artilharia" do Rio de

482 J2’2FORTES, M. A. O Engenheiro Portuguez, Tomo 1, 1729, p. 34.
2ii/dem, Tomo I, p. 368 e EsL n. 7, Fig. 1.
2MIdem, Tomo I, p. 53.

DOS MEDIDORES E ALGUMAS VEZES DO ENGINHEIROS, A 
QUEM HE NECESSÁRIO LANÇAR LINHAS RECTAS EM GRANDES 
DISTANCIAS, O QUE SE PRATICA POR HUM RAIO VIZUAL 
TIRADO PELAS PI NULAS, OU OCULO DE HUM INSTRUMENTO; e 
para ir lançando a Unha sobre o terreno, mandão pôr meios piques, 
ou bandeirolas de distancia, dirigindo-as pelo raio vizua/, de sorte, 
que não disviem delle para huma nem outra parte: e para que os que 
levão os piques, os ponhão justamente no alinhamento do raio 
vizual, (quando pela distancia naõ podem ouvir) se lhes faz sinal, 
para desviando o corpo do pique, andem com elle mais ou menos 
para à direita, ou para à esquerda, até que pelo instrumento se vé, 
que está o pique no alinhamento, e se lhe faz sinal para que o crave 
em terra.’í82

ZV
"...As PRANCHETAS saõ feitas de vários modos, porém a circular 
[Fig. 1, Est. 7, Tomo I] moderna guarnecida de oculos e graduada na 
sua circunferência (para poder servir de CIRCULO DIMENSORIO) 
he a milhor de todas: hum dos oculos he fixo como B,B, e o outro he 
movei sobre huma regoa movei, ou aliada como C,C, que está 
também preza huma pequena bússola, que serve a orientar o 
instrumento o qual se arma sobre hum pè de tres pernas com seu 
joelho, &c...‘283

/..Z
"...A maior parte dos medidores por naõ applicarem tantas vezes a 
medida ordinaria, por exemplo, a braça sobre a Unha que querem 
medir, trazem um cordel dividido em braças, com seus sinaes de 
braça a braça DE ARAME, OU COBRE, PARA MEDIR MAIS 
PROMPTAMENTE HUMA UNHA RECTA; PORQUE JÁ SABEM 
QUANTAS BRAÇAS CONTHÉM O CORDEL, QUE DEVE SER 
POIDO, E ENSERADO, para que naõ encolha com a humidade, ou 
estenda por muito seco...''184

na introdução do tratado "Exame de

Bombeiros" (1748) de José Fernandes Pinto Alpoim, encarregado de 

encabeçar a cátedra na



e o mais exacto de fazer as Cartas Geographicas"de Azevedo Fortes, o

que reforça sua atualidade também na Metrópole, cerca de quarenta
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2,SO autor menciona o tratado 'O Engenheiro Português'de Manoel de Azevedo Fortes nas páginas 92v, 
93, 134, 142v, 185, 187, 191v; bem como todos os autores da escola neerlandesa, francesa (inclusive 
Vauban) e italiana, demonstrando profunda familiaridade com seus métodos. Na realidade, trata-se de um 
tratado síntese, visando fornecer aos alunos da referida ‘Aula’ de Pernambuco um quadro crítico dos 
métodos existentes. Este tratado foi localizado na Biblioteca da Ajuda em Lisboa.
2“Conforme afirmações de MOREIRA, Rafael. Uma Utopia Urbanista Pombalina: O "Tratado de Ruação" 
de José de Figueiredo Seixas. In: SANTOS, Maria Helena Carvalho dos. Pomba! Revisitado, 1984, V. 2, 

p.141.
28:,Parte introdutória do Apêndice deste tratado.

anos após sua publicação, bem como a importância do desenho na 

formação do "ruador"287:

Janeiro, em 1738. Localizamos várias menções do "O Engenheiro 

Portuguez entre a bibliografia consultada pelo engenheiro português 

Diogo da Silveira Velloso285 - responsável pela '/Ma'do Recife - na 

preparação do tratado "Architectura Militar" (1743). Também o 

apêndice do "Tratado de Ruação para emenda das Ruas das cidades, 

villas, e lugares deste Reyno" de José de Figueiredo Seixas - pintor, 

arquiteto e mestre da Aula de Riscar da cidade do Porto - redigido 

provavelmente entre 1759 e 1 769286, apresenta menção explícita e 

cópia integral de parte do conteúdo do "Tratado do Modo o mais faci!

"Nas Artes precizas para exercer o Ruador a sua ocupação será 
inteligente na Arquitetura civil, assim theorica, como praticamente, 
sabendo traçar em papel quaesquer obras de edifícios mostradas em 
figura geométrica por planta, perfil e espaçado, e ainda terá bom 
gosto em ebuxar todos os ornatos e a escultura e intalha. E a 
qualquer obra de edifício riscada geometricamente em papel, sabera 
fazer o orsamento, calcolamento do dinheiro, pouco mais ou menos, 
que custará a fazer em obra verdadeira (...) e também para medir os 
campos que se hão de compensar em chãos e courelas. E para 
conseguir esta parte será bom contador na Arithemetica Dizimai e 
saberá os principais Problemas de Ceometria pratica. E



Sobre o núcleo no interior das "praças fortes"

K partir do século XVII

problema da circulação. Segundo o autor, a distribuição 

regular das ruas atendia a uma necessidade militar

principalmente a Longimetria, que ensina a medir todas as Unhas, e 
distancias planas, profundas, e a/tas. E logo saberá também a 
planimetria, que trata de medir todas as diversidades de figuras de 
superfícies planas. Depois também estará prompto na Esteriometria 
para saber medir todos os corpos, assim Regulares, como irregulares, 
saberá a Metamorfose, ou Rededução de huas figuras em outras para 
converter as superfícies dos campos de qualquer figura, que seja o, à 
chãos, courelas Regulares, e ultimamente sabera a Arte de edificar 
para poder dirigir quaesquer obras civis..."

encontramos poucas menções ao seu traçado, que também aparece 

vinculado ao

ao tratar do

"...e assim fazendo-se huma praça de novo se devem mandar 
cordear as ruas, deixando no meio huma boa praça, e dirigindo-as, 
ao meio das cortinas, às golas dos baluartes, deixando nos seus 
extremos humas pequenas praças para se formarem nellas os 
defençores, e bastante espaço entre os terraplenos, e as casas ma is 

prox/mas a efíes, para que por toda a parte SEJA LIVRE E 
DEZEMBARAÇADA A COMMUNICAÇÀO" (FORTES, 1729:11, 126).

3 atingir a máxima eficiência no conjunto. Dentro 

dessa perspectiva de "sistema", os núcleos no interior das "Praças"

Azevedo Fortes é ainda mais sucinto que Serrão Pirnentel

a fortificação passou a ser concebida enquanto 

ma , onde cada elemento se encontrava articulado aos 

demais, visando

deveriam ser retas e dirigidas às cortinas e golas dos baluartes, para 

que por toda parte estivesse livre e desembaraçada a comunicação:

e, portanto,

núcleo no interior da “praça fortè'. No "Engenheiro Portuguez"



fortificadas constituíam-se em apenas um, entre os tantos elementos

referência bibliográfica básica sobre fortificação, Fortes menciona a

(MOREIRA, R. e ARAÚJO, R. 1999: 176) supõem tratar-se de J. F.

Berna rd, “ Nouve!!e manière de fortifier les p laces, tirées des méthodes

método

melhores engenheiros do seu tempo,

fortificação

clima, ventos, etc;
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que a compunham, estando sempre vinculados a questões técnicas de 

construção e distribuição interna das mesmas.

Tal como seus predecessores, Fortes adverte que

compreende o sítio ou terreno em que deve ser edificada".

Sobre a escolha do sítio onde implantar as vilas e cidades argumenta:

1) deve-se considerar o temperamento do ar e a bondade das águas;,

daqueles que considerava os

Essa concepção de fortificação enquanto "sistema"era típica da escola 

"francesa", que se torna o grande paradigma do século XVIII e,

»• O mélodo * Vauban íol amplam.n,. divulgada em W a prt* 
mod?ma"de RííePnger, d.taad. pdo .ng.nh.lm mito Manuel d. Ma.p _

MOREIRA, Raíael. A Amtadta XXautad.X.d. vl».eOTSu1Un 8RUAN0.

GUILLAUME, Jean (org.). Les traités darchuedure aetradu2ido para 0 português em 1708, por
seu tratado "De ta charge des gouvemeurs e p recolhendo
Manuel da Maia. Quanto ao CondePagan, P estabe|ecendo contatos COm os
elementos para o tratado Les Fortifícations, p 
engenheiros portugueses.

du chevalier De Vi He, du com te de Pagan et de monsieur de Vauban"

(Paris, 1689), que em síntese mesclava e aperfeiçoava o

Monsieur Vauban288, Antoine de Ville e Conde de Pagan.

segundo Fortes, havia inspirado a composição do seu tratado. Como

obra de um autor anónimo, que Rafael Moreira e Renata Araújo

"a idea gera! de uma



apresentam

dificuldade de acesso e socorro;

3) terrenos planos são ideais para

terreno fértil, são os melhores. Os defeitos, são a facilidade de

serem atacados pelo inimigo;

4) sítios pantanosos

transporte de terra de longe para aterrá-lo. O terreno é

comprometendo a estabilidade dos baluartes, etc.

Assim como Serrão Pimentel, Fortes também citou Palmanova como

"... AINDA QUE RARAS VEZES SUCCEDE FAZER-SE HUMA 
FORTIFICAÇÃO REGULAR, e só dizem, que o he PALMANOVA, 
Praça do Estado de Veneza, e algumas cidadelas, como a de Milão; 
COM TUDO HE PRECIZO QUE CONCUDEREMOS A 
FORTIFICAÇÃO COMO REGULAR (e será facil fazer-se sendo o 
terreno livre) porque PELOS PRECEITOS, E REGRAS DE HUMA 
FORTIFICAÇÃO REGULAR DEVEM OBRAR OS ENGENHEIROS NA 
IRREGULARIDADE DOS TERRENOS, APPROXIMANDO-SE 
QUANTO FOR POSSÍVEL À REGULARIDADE, isto he, à oservancia 
das regras da fortificação regular..."(FORTES, 1729: II, 57)

regular, uniforme. Desde que dotados de rio navegável próximo e

estagnada; acarretam despesa excessiva nas obras, pois por menos

"brando ",

modelo ideal mas jamais sugeriu sua reprodução mecânica:

apresentam ar não sadio devido à água ser

o assento de uma fortificação

que se cave, depara-se sempre com água, exigindo grande

2) montanhas gozam de ar sadio mas ordinariamente nelas falta água

(a falta pode ser remediada com cisternas) e

Falou de regularidade, mas também considerava que cabia ao 

engenheiro de juízo" ajustar-se às imposições do meio. Daí o



âmbito das

fornecer fórmulas prontas mas ensinar o engenheiro a raciocinar e

propor soluções adequadas à conjuntura encontrada.

487

não

modelo importado. Já enfatizamos acima que o método de ensino no

pragmatismo da formação e rejeição à reprodução acrítica de um

"Academias Militarei de Portugal consistia em



TRATADOS-APOSTILAS

Suposta biblioteca da "Academia MILITAR" 
da Corte nos tempos de Manoel de Azevedo Fortes

doLJS Tratados, 
e sobre o 
modo de

da Historia Portugueza, Cavalleiro Professo
Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade, e
Lisboa Occidental: Na Officina de Manoel Fernandes da Costa; Impressor do Santo
Officio, 1728.

ES, Manoel de Azevedo. Lógica Racional, Geometria e Analytica, 1 744.

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portuguez dividido em dous Tratados. 
Tomo segundo, que comprehende a Fortificação regular, e irregular: o ataque, e a 
defensa das Praças; e no Appendice o uso das Armas de Guerra. Obra moderna, e de 
grande utilidade para os engenheiros e mais Officiais militares: tirada dos mais 
celebres Authores, e dos Diários das ultimas guerras da Europa. Composta por 
Manoel de Azevedo Fortes, Académico da Academia Real da Historia Portugueza, 
Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de 
Sua Magestade, e Engenheiro mór destes Reynos, &c. Lisboa Occidental: Na Officina 
de Manoel Fernandes da Costa; Impressor do Santo Officio, 1 729.

FORTES, Manoel de Azevedo. Tratado do Modo o mais fácil, e exacto de fazer as 
Cartas Ceographicas, assim da terra, como de mar, e tirar as plantas das Praças, 
Cidades, e Edifícios com instrumentos, e sem instrumentos, para servir de instrucçam 
à fabrica das Cartas Geográficas da Historia Ecdesiastica, e Secular de Portugal. 
Tirado dos Melhores Authores, e composto por Manoel de Azevedo Fortes, 
Académico da Academia Real da Historia, Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, 
Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade (...), e Engenheiro mór do 
Reyno. Lisboa Occidental: Na Officina de Pascoal da Sylva. Impressor de Sua 
Magestade, 1722. (BNL - HG 23430P)

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portuguez'. dividido em 
Tomo Primeyro, que comprehende a Geometria Pratica sobre o papel, 
terreno: o uso dos instrumentos mais necessários aos engenheiros: o 
desenhar, e dar aguadas nas Plantas Militares; e no apendice a Trigonometria 
rectilinea. Obra moderna, e de grande utilidade para os engenheiros, e mais officiaes 
militares. Composta por Manoel de Azevedo Fortes, Académico da Academia Real 

na Ordem de Christo, Brigadeiro de 
Engenheiro mór destes Reynos, &c.
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In: Amazónia Felsínea, 1999, p. 176. .... 1743 na Biblioteca Geral da Universidade de
290 Localizamos um exemplar desteRatado, na'f^lavis pour 'les plans particuliers des ouvrages & des
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porte, egran numero di palazzi publici, e priva ti nella cita, & in vi Ha (...) Diviso in 
sette libri di Sebastiano Sedio... Venetia: G. de Franceschi, 1619?

STEVIN, Symon. Nieuwe maniere van sterctphnn •/ / « • i ~van Waesberghe, 1617. ' sPllsluysen- Rotterdam' lan



STEVIN, Symon. Castrametatio datis Legermetig. Rotterdam, lan van Waesberghe, 1617.

Em 1754, Manuel da Maia (1677-1 768) substitui Azevedo Fortes no

posto de Engenheiro-mor do Reino e logo no ano seguinte, após o

partida de toda
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foi assim, ao mesmo tempo, um ponto de chegada e um ponto de 

longo dos dois séculos

VITRUVIUS POLUO. / dieci Hbri dell'architettura di M. Vitruvio. Trad. commentati 
Daniel Barbaro... Venetia: F. de Franceschi Senese, 1567 (ou outra edição, como p. 
ex. a de 1 584).

VIGNOLA, lacome de. Regia de las cinco ordenes de Architectura de lacome de 
Vignoia. Agora de nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patrício Cadoesi 
Florentino, pintor y criado de Su Mag ... En Madrid, 1593.

TENSINI, Francesco. La fortificatione, guardia difesa et espugnatione delle fortezze 
esperimenta in diverse guerre. Venice, Evangelista Deuchino, 1624 (Fortes citaa 
edição de 1 630).

gabaritados e pragmáticos para projetar a nova Capital. Por outro lado, 

no amadurecimento de toda umaa reconstrução de Lisboa implicou 

geração de novos engenheiros, resultante do impulso renovador dos 

tempos de Azevedo Fortes. A "Casa do Risco das Obras Públicas", 

1756 (ARAÚJO, R., 1998: 301), sucedeu a extinta

uma tradição consolidada ao

precedentes. Os engenheiros eram nessa altura os profissionais mais

A "Casa do Risco das Obras Públicas"

terremoto que destruiu Lisboa, encabeçou todo o movimento de 

reconstrução da Cidade, aos 78 anos de idade. A Lisboa Pombalina292

2,2 FRANÇA, J. A . Lisboa Pombalina e o Huminismo, 3 ed., 1987.

constituída em



na

malha urbana regular,

gabarito (altura) proporcional

diversospara agilizar a feitura dos seus

janelas (vergas,e

estruturauma
1

"Aula de Arquitectura" do Paço da Ribeira e seus integrantes 

maioria engenheiros militares - foram incumbidos de desenhar a nova 

Capital da Metrópole, e o fizeram de forma estritamente racional,

apresentando um conjunto marcado por uma

à largura das ruas,

palmos (13,20m) e as secundárias

e edifícios

com 40 palmos (8,8m), com

então,

em três tipos básicos,

para não comprometer a incidência da luz e a 

ventilação adequada. As fachadas dos edifícios foram estandardizadas

elementos de cantaria,

dotado de ruas bem calçadas e mais largas, as principais com 60

dos cunhais, portas 

ombreiras, soleiras). Para os edifícios projetou-se 

independente, à prova de terremoto, espécie de "gaio/a" de madeira, 

cujos vãos eram preenchidos com alvenaria de tijolos. Evitaram-se 

arcadas no térreo, as chamadas passagens cobertas, consideradas 

perigosas durante a noite, além de insalubres — à exceção da "Praça do 

Comércio . Esta praça principal, articulada a outra secundária (o 

Rossio) coroava o projeto. Retangular, aberta para o Tejo, marcada por 

uma rígida simetria especular, com eixo cristalizado num belíssimo 

Arco do Triunfo, constituía-se num conjunto monumental homogéneo, 

porta de entrada da nova Capital do Reino. O conceito de beleza de

nao apenas privilegiava questões estéticas, como também 

incluía a boa circulação e a salubridade no rol das suas preocupações.

passeios laterais de 10 palmos de cada lado (2,20m) 

dispostos regular e simetricamente, com



Para tanto, além de

marcada por estrita

geometria.

Para além de

descripção das Unhas"',

esclarece seus propósitos:
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impulso dado por Manoel de Azevedo Fortes gerou muitos outros 

frutos. Em termos teóricos, novos tratados relacionados à Geometria

Costa e

ruas bem calçadas, retas e largas, apresentando a 

segregação de fluxos de pedestres e veículos, o projeto previa um 

sistema de cloacas subterrâneas, à maneira dos romanos, para a coleta 

dos esgotos dos edifícios e

localizado na

um corpo de engenheiros muito bem preparado, o

águas pluviais. Ninguém mais que os 

pragmáticos engenheiros seria capaz de desenhar uma cidade tão 

articulada, funcional, cômoda, firme, bela e

Prática e ao Desenho vieram à luz. Exemplo disso é um manuscrito 

Coleção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa 

(BNL - PBA 113), luxuosamente encadernado, com o seguinte título: 

"Pratica da geometria sobre o papel, e sobre o terreno de Sebastião 

Lederc: que traduzida no idioma portuguez, dedica e consagra ao HFO 

e Exceli™ Senhor Marquez Secretario de Estado Faustino Salustiano da 

Sá, Ajudante de Infantaria com exercício de engenheiro e 

Ajudante das Ordens do GoC°r e Ca/fn Gerf' da Ilha da Madeira". 

Datado de 1 774 e endereçado ao Marquês de Pombal, o Tratado 

apresenta 195 fólios e compõe-se de 5 Livros - "Livro Primeiro da 

"Livro segundo da construção das figuras 

planas"-, "Livro terceiro da inseripção das figuras", "Livro quarto da 

circunscripção das figuras"; "Livro quinto das linhas proporcionais". O 

título aparece dentro de um belo frontispício e na dedicatória, o autor 

"E como tive logo que me entreguei ao



e que A viles ensina no seu tratado, ou

civil he

as

AQ£

os objectos que se me figurarão na fantasia: matizei 

paizes com figuras,

estudo das Matematicas a natural curiosidade do desenho, peto 

decurso do tempo me vi obrigado a depurar este estudo debaixo de 

princípios certos, REGRAS, E MAX/MAS que esta arte tem, as quaes fui 

adquirindo pelo continuado uso de nove annos,

"Bureau du Roy pour /es Desseins qui 
i no prefácio do

2,3 As instruções de M. Laury, engenheiro e primeiro desenhista do 
concemnent la Fortífícation', estão contidas no tratado de Buchotte, conforme menção

não ser inuti! o trabalho,'

e vanos prospectos: e estes mesmos na sua 

P&l grandeza guardão os preceitos que Vigno/as recommenda no 

seu tratado da Architetura Civil, 

novo curso de Architetura: e como na Architetura militar e

necessário saber tirar Unhas de diferentes grossuras, que sejão bem 

aS aS SUas Partes' e tirar perfeitissimamente parai leias 

humas vezes mais próximas, outras mais afastadas; e fazer com asseio 

cortadas ou adoçadas; para o que se requer hum grande 

exercido; peio que julgo não ser inútil o r^ ■ que tive em fazer

as figuras das proposiçoens assim 

Livro./ Nesta parte não fui copiador, como 

aductor, mas sim da minha idea fiz estas estampas diversas entre si, 

como diversos

em que me tenho 

exercitado, sendo a maior parte no serviço de S. Magestade na Ilha da 

Madeira, e nesta Corte outras muitas vezes por ordem do Ministério./ 

O gosto destes dezenhos, he o mesmo que M. LA UR Y293 Dezcnhador 

do Bureau General das Fortificaçoens de França, e HASSIERE seu 

filho, e M. BUCHOTTE Engenheiro Ordinário de ElRey de França, 

recommendão nos seus tratados: pela mesma razão com que o Author 

ornou as folhas em que descreveo 

também ornei este meu



estas estampas, enchendo com maior ornato as folhas deste Livro:

dezejando que possivelmente fosse digno de chegar às mãos do seu

respeita ve! Mecenas ".

dArchitecture avec des remarques et des observations très utiles pour

- Paris, 1714, publicado em 2 tomos por Sebastien

Leclerc (BNL- BA 116V) -, versando sobretudo sobre problemas de

Geometria Prática de raiz euclidiana.

Em 1787, D. Maria I criou o "Real Corpo de Engenheiros"(MOREIRA,

1999: 181) e em 1790 a "Academia Real de

Fortificação e Desenho", abrindo progressivamente as portas do ensino

para a nova ‘‘Engenharia Civil1, gerada na França (PICON, A . , 1988)

desde

e da "École de Ponts et Chaussées" (1747), assunto que(1716)

trataremos ao falar das "Aulas" do Rio de Janeiro.
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•M

• 1763-1770-Miguel Angelo Blasco;

• 1 770-1791 - Reinaldo Manuel dos Santos.

ENGENHEIROS ENCARREGADOS DA CHEFIA DA 
"CASA DO RISCO" CRIADA EM 1756

"Trai té

les jeunes-gens"294

a Criação do "Corps de Ingénieurs des Ponts et Chaussées"

R. e ARAÚJO, R.,

. era Faustino Salustiano da Costa e Sá, discípulo da Academia 
14 /6/1768 ao posto de Ajudante de infantaria com exercício de 

ilha da Madeira.

• 1 756-1 760 - Eugênio dos Santos;

• 1 760-1 763 - Carlos Mardel;

mesmo.
294 O autor da tradução e dos desenhos 

Militar de Lisboa, promovido em 
engenheiro, para servir por seis anos na

Trata-se de uma tradução do



3.2.4.5. As "Aulas Militares? do Brasil

De início

curso de formação

■

os 'partidistas', teria certamente

leitura das

com clareza,

4QR

aspectos que têm sido praticamente desconhecidos, 

P ão agora colocar-se no plano de interesses dos estudiosos.

Determina-se deste modo,

e não

representam a comprovação da existência de um

a existência de veículos de

Em princípios dos anos 6o, Nestor Goulart Reis Filho chamou a

atenção sobre o significado das "Aulas MHitared'-.".

quase que simultaneamente com a criação dos mesmos cursos em 

Portugal. Além disso tratava-se do ensino não só de engenharia, mas 

de arquitetura etc., iniciando-se mais de meio sécu/o antes da chegada 

da Missão Artística Francesa. 'A Aula baiana, como as de Lisboa e 

Goa, admitia o público em suas classes', diz o Prof. Smith, 

sendo reservada exclusivamente para

exercido influência sobre o meio arquitetônico geral. Por essa razão a 

páginas que se seguem oferece informações sobre os 

problemas da cnção arquitetônica propriamente dita, durante os 

primeiros séculos de nossa história. Sabemos que normalmente o 

estudo da história da arquitetura no Brasil é feito a partir dos edifícios, 

ficando a análise do processo criador baseada apenas em hipóteses. As 

idéias que contribuíram para a preparação dos arquitetos e o caminho 

percorrido pelas inovações vindas da Europa até sua transformação em 

arquitetura, são

de oficiais de engenharia e arquitetura, em tempos bastante recuados,



"Aulas Militares" do Brasil talvez não tenhamos evoluído

muito em relação aos dados apresentados por Robert Smith (1948). No

conjunto dosentanto,

exercícios dos alunos da "Aula Militar da Baía" nos tempos de José

Diogo da Silveira Velloso - poderá nos dar maiores informações sobre

(Militar, Civil

meados do XVII,
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arquitetos e engenheiros militares no Brasil. Formação essa, que estava 

na base das suas obras. Um dos nossos objetivos é o estudo dos

inovações ma is eficientes do que o aprendizado direto dos tradicionais 

mestres de obras"295.

no Brasil. Cadernos de pesquisa do LAP,
2,5 REIS FILHO, Nestor Goulart. Apresentação. In: SMITH, R. C.Arquitetura Jesuítica no Brasil (1948), 

1962. Vide reedição recente: SMITH, R. Arquitetura Jesuítica

o conteúdo das "lições" de teoria e o tipo de formação recebida pelos

Sobre as

inexistência de "lições" destinadas à formação de profissionais no 

rasil, de meados do século XVI, quando se inicia a urbanização, a 

inexistência de base teórica na ação

António Caídas e os tratados do professor da "Aula Militar do Recife"

a documentação primária consultada - o

Sobre as

fundamentos teóricos que embasaram a nossa primeira Arquitetura 

e Religiosa) e o traçado das nossas vilas e cidades 

coloniais. Neste item trataremos dessas questões, para no Capítulo IV 

analisarmos seus desdobramentos nas construções do período. A

dos engenheiros militares aqui atuantes, pois como vimos, sua 

formação se fazia em Portugal ou nação da qual eram provenientes.

"Aulas Militares" do Brasil dispomos de pouquíssimas 

informações referentes ao século XVII. Decorrência direta do estímulo 

renovador do ensino da Arquitetura Militar encabeçado por Luís Serrão

não implicou na



Pimentel, após Restauração (1640), observamos algumasa

experiências esporádicas de preparação de aprendizes

//

no 1699 (SMITH, R.,em

30 Decreto de 1699, sendo

•3

e se façam práticos nesta Arte

que se tem notícia, de estabelecimento 

além-mar teria ocorrido 

1948/1962:40-41). No Brasil, 

Bahia298, desde

na Conquista, 

contratação do engenheiro militar holandês 

Miguel Timermans, entre 1648-1650, incumbido

como por exemplo a

no Brasil de preparar 

24 alunos para as funções de engenheiro, inclusive de artifícios de 

fogo29/. Pelo que indica a carta enviada ao General de Artilharia André 

de Albuquerque, em 1649, o próprio Rei estimulava e acompanhava a 

missão (TAVARES, A . L, 1965: 38): "... Eporque Eu desejo saber se 

Timermans, em cumprimento do seu contrato, ensina a alguns naturais

25,1998.

p.51. ' BraSl11792' ln'CI0 d0 ensino da en8enharia civil e da Escola de Engenharia da UFRJ, 1985,

^^Robert Sm "th
consultarmos Viterbo fonte ni» lh Ona^0^ Paes Estevens como professor na Aula de Pernambuco. Ao 
Bahia. SMITH, Robeít. Ennenhei ! PUdem°S ~r que se tratava da Aula da

p. 4.« víterbo ; r ''a'T^“E“eses n° Br“a
existência da Escola Politécnica em São Pau^6 quando comemoramos os 100 anos de
Arquitetura no Brasil. REIS FILHO NestorC AmnT?0™05 ,ambém 300 anos do ensino da 
Politécnica: As Aulas de Arauitetura p ™ , ED°' Benedito L. e BUENO, Beatriz P. S. Antes da

Urbanismo em São Pauto. São Paulo, FAUUSp'WgrtCató^ de ExXç-A S

para que não estejamos dependendo de 

estrangeiros com os quais se fazem tão grandes despesas, como vos é 

presente, e apontais na vossa carta 

o primeiro movimento oficial, 

de "Aulas"

a sua arte, os discípulos que teve, e o fruto que desta doutrina tem 

resultado, vos recomendo me aviseis e procureis que haja particular 

cuidado em que os naturais aprendam 

[Arquitetura Militar],

verificamos a existência de lições na

1696, anteriormente



As VO/as^circunscreviam-se às CAPITAIS REGIONAIS - CIDADES de

Salvador (Capital do Estado do Brasil), Rio de Janeiro (Capital regional

exceção do Recife, que nem mesmo Vila era em 1701, pois só o seria

centro urbano, desde os tempos dos holandeses.

da Praça -

contrário do que se

poderia pensar, as '/ 

muito diferente do nosso conceito

2,9SMITH, Robert. Engenheiros militares portugueses 
Paulo, FAUUSP, 1962. p.40-42.

encabeçar a

constância, cabendo em geral, aos Sargentos-mores - ENGENHEIROS-

ENGENHEIROS-CHEFE

apenas as "Au/as" do Rio de Janeiro (1698), São Luís do Maranhão 

(1699) e Recife (1 701) sua decorrência direta. Tal política destinava-se 

não apenas ao Brasil mas à índia, África e Províncias do Reino, 

criando-se simultaneamente "Aulas" em Goa (1699)2", Angola (1699) 

e Viana do Castelo (1 701).

Os quadros docentes, apresentados abaixo, indicam que os cursos não 

foram assim tão intermitentes como parecem à primeira vista; ao 

de Salvador e Rio de Janeiro apresentaram notávelmenos os

principal era feita, em geral, por 

vezes, observa-se um ex-aluno a suceder-lhe. 

Como já dissemos, no início deste Capítulo III, ao

Aulas de Arquitetura Militar"do Brasil foram algo 

atual de "Academid', tratando-se

do Sul) e São Luís do Maranhão (Capital do Estado do Maranhão) - à

DIRETORES da Capitania ou

cátedra como LENTE PRINCIPAL, certamente contando 

com o auxílio de um LENTE ASSISTENTE. A substituição do professor

no Brasil. In: Arquitetura jesuítica no Brasil. São

em 1 7O9300, embora apresentasse notável importância regional como

ocasião da sua morte, e muitas



reduzido de "partidistas" - jovens membros da estrutura do exército

profissão - que recebiam remuneração

. As "lições"oscilaram entre 3, 5 e 6 anos, assim

. Segue-se abaixo

F- S- °p c'f: vols. I, II, III, 1988; SMITH, R.

*

MJ

com especial talento para a

restringia apenas aos "partidistas", podendo admitir outros interessados 

que de livre e espontânea vontade desejassem aprender a matéria, sem 

benefício da bolsa301

das "lições"teórico-práticas, destinadas prioritariamente a um número

como o número de partidistas entre 3, 4, 6, 10 e 1 2302

o quadro dos professores303 conhecidos das nossas "Aulas Militares"'.

™ Cf. REIS FILHO, N. G. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil (1 500-1 720), p. 88.
Nao temos noticia de profissionais civis nessas condições.

m Cf. SMITH, Robert. Engenheiros militares portugueses no Brasil / José Antonio Caídas (1948). In: A 
Arquitetura JesuíUca no Brasil [tradução de Eunice R. Ribeiro da Costa], 1962, p. 37-50 ; Cf. MOREIRA, 

a ael e ARAÚJO Renata Malcher de. A engenharia militar do século XVIII e a ocupação da Amazónia, 
n. mazonia Petsínea. António José Landi. Itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na 

Amazónia do século XVIllz 1999, p. 174.
303 Quadro composto conforme informações de VITERBO, 
Op. Cit, (1948), 1962; TAVARES, A . L. Op. Cit., 1965.

para tanto e eram anualmente examinados. Entretanto, o curso não se



QUADRO DE LENTES DA "AULA MILITAR DA BAÍA"(Salvador)

1696 - Sargento-mor José Paes Estevens;

1 700 - Sargento-mor António Rodrigues Ribeiro;

1711? - 1718

1 761 - 1 782 - José António Caídas, Capitão;

c. 1 784 - José Gonçalves Galeão, Capitão de Infantaria e Artilharia;

•4
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1731- ? - Antônio de Brito Gramacho , Capitão de Infantaria, com exercício de 
engenheiro (ex- partidista desta);

Gaspar de Abreu, Capitão, depois nomeado Sargento-mor 
(1716) (ex-aluno da "Aula Régia" de Lisboa);

1749 (?) ou 1758 (?) - 1767 - Manuel Cardoso Saldanha, Sargento-mor de 
Infantaria, com exercício de engenheiro (havia chegado a Salvador em 1749);

c. 1788 (?) ou 1798 - c.1806 (?) - Manoel Rodrigues Teixeira (ensino de 6 
partidistas da Aula e de outros tantos militares que desejassem estudar desenho. 
Era hábil desenhista. (Foi ex-partidista desta Aula, c.1786).

1719 (?) -1757 - Nicolau de Abreu Carvalho, Capitão de infantaria, com 
exercício de engenheiro, depois nomeado Sargento-mor, em 1732, quando já 
lecionava na referida Aula (discípulo da "Aula Régia" de Lisboa, aluno de 
Manoel de Azevedo Fortes). Em 1725, a "Aula da Baía"apresentava um curso de 
6 anos;

1 767 - D. Antonio Rolim de Moura Tavares encontrou a "Aula Militar da Baía" 
abandonada e recomendou a elevação do número de partidistas;

1/18-1731 - Gonçalo da Cunha Lima, Capitão (ex-partidista desta Aula, 
discípulo de Abreu);

entre c. 1795 e 1799 o número de partidistas da referida Aula encontrava-se 

elevado para 6.



• 02/01/1768 - Eusébio Antônio de Ribeiros, Capitão;

Tratado sobre Arquitetura Militar, tradução da

15/1/1699 — 1701 - Gregório Gomes Henriques, Sargento-mor, novamente lente, 
agora da então criada "Aula de Fortificação";

QUADRO DE LENTES DA
"AULA DE FORTIFICAÇÃO DO RIO DE JANEIRO"

• c. 1748 - André Ribeiro Coutinho, Mestre de Campo do Batalhão de Artilharia e 
junto a Alpoim, lente da Aula do Rio de Janeiro. É autor do tratado "Capitão de 
Infantaria"',

1709 - Pedro Gomes Chaves, Sargento-mor;

• 29/10/1698 - Gregório Gomes Henriques, Sargento-mor, embora preso desde o 
ano anterior, foi incumbido de lecionar na cadeia lições sobre o uso e manejo da 
Artilharia;

1790 - José Lane (autor de um 
obra de Antoni);

1701 - Francisco de Castro Morais, Mestre de Campo do Terço da Praça do Rio 
de Janeiro; durante a invasão de Duclerc e Duguay-Trouin (1710-1711) foi 
nomeado também Governador;

1774-1795 - António Joaquim de Oliveira;

• 27/12/1698 - Henriques foi temporariamente destituído do posto, acusado de ter 
cometido erros técnicos e substituído pelo recém nomeado Sargento-mor, José 
Velho de Azevedo;

• 19/8/1738 - 1765 - José Fernandes Pinto Alpoim, nomeado Sargento-mor do 
Terço de Artilharia do Rio de Janeiro (em 1735 havia sido nomeado lente 
substituto da Academia de Viana, onde certamente fora aluno do seu avô 
Manoel Pinto de Vilalobos e depois seu assessor). É autor de 2 tratados: "Exame 
de Artilheiros" (1744) e "Exame de Bombeiros" (1 748).



1701 - 1707 - Luiz Francisco Pimentel;

1 707-1 719 - João de Macedo Corte Real;

1 795 (?) - Antônio Francisco Bastos, Capitão de Infantaria.

1705 - Sargento-mor Custódio Pereira;

(?) 1 753-1755 - Gregorio Rebelo Guerreiro Camacho.

Pedro de Azevedo Carneiro;

25/10/1 757 - Manoel Alvarez Calheiros.

25/10/1 757 - Thomas Rodrigues (Roiz) da Costa.
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1699 - Pedro de Azevedo Carneiro (ex-aluno da "Aula Régia" de Lisboa entre 
1681-1 685, destacando-se em Geometria e Fortificação);

QUADRO DE LENTES DA "AULA MILITAR DA PRAÇA DE 
PERNAMBUCO " (Rec i fe)

QUADRO DE LENTES DA "AULA DE FORTIFICAÇÃO DO ESTADO 
DO GRÃO PARÁ E MARANHÃO' (Belém)

QUADRO DE LENTES DA "AULA DE FORTIFICAÇÃO 
DO ESTADO DO MARANHÃO"(São Luís)

1 720 (?) - Diogo da Silveira Velloso, Tenente Geral de Infantaria com exercício 
de engenheiro (1732) e Tenente General de Artilharia com exercício de 
engenheiro (1 743) (ex- aluno da "Accademia Real de Fortificaçam"de Lisboa e 
autor de 3 tratados, 2 deles redigidos como apostila da Aula);



A "Aula Militar da Baía"

Estabelecida desde 1696, a "Aula Militar da Baía", apresentava, em

1725, um curso de 6 anos. Até 1767, o curso parece transcorrer sem

encontrou abandonada e

recomendou a elevação do seu número de partidistas -

Aula, quase abandonada quando cheguei,

R-,(SM! TH,//

1948/1962). Com a morte de Manuel Cardoso Saldanha, o então

e

Imaculada

1758

Fig.157a

impulso a essa arte, que a

Capitão José Antonio Caídas, brasileiro, ex-partidista da mesma, era o 

único engenheiro existente na Praça de Salvador. Encarregado de 

encabeçar a cátedra, foi destacado em 1767 ao Espírito Santo, para ali 

proceder a uma série de levantamentos, 

observado pelo Governador.

Moura Tavares - Conde de Azambuja - a

o que explica

administrado pela Companhia de Jesus. Entre 1 753 e 

aparecem desenhos seus mencionando-o como Cabo de 

Esquadra e "praticante do número na Academia Militar da Cidade da

o abandono

Conceição, a ser

Caídas (SMITH, R., 1948/1962: 48-50) foi um dos mais prestigiosos e 

importantes engenheiros que o Brasil já teve. Brasileiro, teve uma 

típica carreira de membro do exército com exercício de engenheiro, 

marcada

"... Dei ta!

desenho do Seminário dedicado à

interrupções mas, nesse ano o Governador D. Antonio Rolim de

por uma formação e atuação predominantemente 

concentrada no Brasil. Em 1751 já estava atuando em Salvador e sua 

assinatura aparece no

conta, agora, com entusiasmados estudantes



Baía", aluno de Manuel Cardoso Saldanha. Manuel Cardoso Saldanha,

ao descrever

"... por ter com sumo desvelo criado discípulos, que bem podem servir

de Engenheiros, dictando-lhes 15 TRA TA DOS com as doutrinas ma is

fora essa a formação recebida por Caídas

auxiliando seu

Ao

Tenente-Coronel
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o tipo de ensino ministrado na Aula Militar local, dizia:

1 757 projetou a nova 

também propunha mudar a 

volta à Bahia em agosto de 1757

Manuel Cardoso Saldanha,

13/4/1758. Tal prospecto era Fig.ióo

modernas e especiais, ensinando-os a desenhar e configurar terrenos 

..." (SMITH, R., 1948/1962). Ou seja, como aluno do referido lente, 

e já o vemos, desde 1751,

prospecto da cidade por ele assinado em 

parte de um amplo relatório, publicado no ano seguinte, intitulado 

"Notícia Gera! de toda esta Capitania da Bahia desde o seu

prospecto geral da cidade de Santo António 

catedral da cidade de Santo António, para a qual Fis-159 

residência do governador. Encontra-se de

e, ao chegar, trabalhou junto ao 

em um grandioso

Arcos, ao selecionar

projetar as fortificações na Ilha de São Tomé e do Príncipe na costa 

ocidental da África, escolheu Caídas, que partiu em março de 1757.

relatório sobre as rendas

dos desenhos, típico

chegar a São Tomé, preparou um

públicas da Colónia, um censo da população e uma descrição das

suas casas e seu comércio. Fez também plantas dos fortes e um
Fig.158

na Ilha do Príncipe. Em

mestre na preparação 

procedimento didático adotado como parte da metodologia de ensino 

- aos "partidistas" cabia estagiar junto aos mestres paralelamente ao 

acompanhamento das lições de teoria. Em 1755, o Vice-Rei Conde dos

"um dos melhores engenheiros" da "Aula" para
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descobrimento até o presente ano de 1759". Datados de 16 e 

19/9/1758 existem dois mapas, um mostrando o caminho de São Felix 

à Serra dos Montes Altos e outro mostrando o traçado da região de 

salitre de Montes Altos, desenhados por Saldanha, no qual assina 

"Acadêmico da Academia Militar". Em 3/ 4/1761, foi promovido ao 

posto de Capitão de Infantaria com exercício de engenheiro para o 

qual havia sido recomendado dois anos antes pelo Vice-Rei, em 

reconhecimento aos serviços prestados em São Tomé e Príncipe. Na 

recomendação, o Conde dos Arcos sugeria que Caldas lecionasse na 

Aula Militar da Bahia "defesa e ataque de praças-fortes" e "geometria 

especulativa", com soldo de 26$000 réis por mês. Nesses anos, Caldas 

e Saldanha prepararam plantas para a conclusão da Catedral da Bahia, 

supervisionando-lhe a obra. Documento de 1763 refere-se a ele no 

posto de tesoureiro municipal, inspecionando novos pavimentos. 

Vistoriou as fortificações do Espírito Santo, assinando várias plantas em 

8 e 10 de outubro de 1767, dentre as quais merece destaque o 

"Prospecto da Vi Ia da Victoria capital da Capitania do Espírito Santo" 

que ele realizara com o auxílio de uma "camara obscura". Em 

24/10/1767, já de volta a Salvador, aparece sendo consultado por um 

grupo de pedreiros a respeito do encanamento da fonte de Água de 

Meninos. Lente-substituto há seis anos na “Aula Militar da Baía" 

(1761), após a morte de Manuel Cardoso Saldanha, em 1767, por ato 

de 13/10/1768, foi promovido ao posto de Sargento-mor de Infantaria 

com exercício de engenheiro e incumbido de encabeçar a cátedra na 

"Aula Militar" local. Em 1770, realizou uma preciosa planta



topográfica da Cidade de Salvador. Em 1776, foi novamente enviado

Ultramarino

509

posto de Tenente-Coronel, alegando

quatorze anos haviam se passado sem que recebesse promoção. Em 

data anterior a 1782 fora admitido como membro da Ordem Militar de

ao Espírito Santo, desta vez chefiando uma pequena expedição com o 

intuito de reconstruir fortes e constituir milícia local, com vistas a um

possível ataque espanhol. Em 1777 já estava de volta à Bahia, 

inspecionando o cais da cidade, aprovando a construção de um novo 

e preparando um mapa de toda a área. Em 1779 queixava-se que 

apesar dos longos anos de serviço, nunca havia sido remunerado pelo 

ensino na Aula Militar. Ao solicitar promoção, envia ao Conselho

Geometria, Trigonometria e

Clássicas (Arquitetura Civil e Religiosa); Castrametação; Elementos da 

Fortificação; Ataque e Defesa das Praças (Arquitetura Militar); em 

suma, a síntese dos conhecimentos disponibilizados aos alunos, nas

um conjunto significativo de 46 desenhos, a bico-de- 

pena, feitos pelos seus alunos, procurando demonstrar a importância e 

alcance da sua atividade como professor. Trata-se dos exercícios de 

teoria realizados no âmbito da "Aula" envolvendo questões de 

Geometria Prática; Teoria das Ordens

"Aulas" do Brasil. São desenhos assinados por 5 alunos Inácio José 

(1779), Joaquim Vieira da Silva (1779), Antônio Mendes (1778), João 

de Souza (1778) e Manuel Antônio Ribeiro (1779), hoje conservados 

no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Sobre os desenhos 

falaremos a seguir. Três anos mais tarde vemos Caldas novamente 

queixando-se ao Conselho Ultramarino e solicitando promoção ao 

ser vítima de discriminação;



dos Jesuítas

da cidade,

ter sido

alunosos eseus

básica,

"Aula da Baía" em 1 778/1 779, 

apresentar as obras que referenciavam

nesse período, predominantement

Verificamos

Ordem de Cristo, na

do Carmo, indica que gozava 

como principal engenheiro daquela Praça.

analisarmos os exercícios dos 

conseqúentemente o PROGRAMA da 

convém

em documento oficial

1985: 56), assinado por D. Luiz 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

meio à relação de livros que deveriam nortear o programa 

de estudos e exercícios das "Aulas dos Regimentos de Artilharia" do

as lições de teoria 

e de origem francesa.

9 os tratados de Vauban continuavam como leitura 

aparecendo explicitamente indicados 

datado de 15/07/1763 (PARDAL, P„ 

da Cunha (então Secretário de 

Guerra). Em

como funções administrativas junto à 

ser membro da Ordem de Cristo e

enterrado na Igreja da Ordem Terceira 

de alta posição social, 

Antes de

suas ações, envolvendo projetos

Religiosa, levantamentos topográficos, 

(calçamento das ruas

Cristo, de Portugal, recebendo pensão dessa fonte; também o era José 

Fernandes Pinto Alpoim. Em 24/10/1782 apresentou seu último 

trabalho - plantas e orçamento para a reforma do Colégio

de Salvador. Morreu em 31/10/1 782, sendo sepultado com o hábito da

Igreja da Ordem Terceira do Carmo, da qual era 

confrade. Supõe-se que não era casado. Entre tantas e multifacetadas 

atividades, Caídas notabilizou-se sobretudo como hábil desenhista. 
✓

E importante percorrermos a trajetória do mais importante engenheiro 

do Brasil, para verificar o alcance das 

de Arquitetura Militar, Civil e 

obras de infra-estrutura urbana 

melhorias no cais, etc), bem 

Câmara local. O fato de



pelo de Bernard Forest de Bélidor, cujo tratado "La Science des

documento de 1 763

Mathematique à !'usage de rartillerie et du génie

Bélidor em 1 720, estava recomendado, ao passo que seu tratado sobre

"engenharia

6.

 

sn

•Tr

4.
5.

7. 
2. 
3.

Defesa de Praças" (Tomos I e II), do

Marechal de Campo francês, era recomendado como cartilha básica

"Plano que sua Magestade manda seguir, e observar no 
estabelecimento, estudos, e exercícios das Aulas dos Regimentos de

Artilharia"

para o ensino da “Engenharia/’ e "

nos permite constatar que o "Nouveau Cours de

" publicado por

Fortificaçãd’. Naquela época o 

método já estava completamente superado na França e fora substituído

" e "fortificações" permanecia desconhecido.

no âmbito das Academias Militares. O

Brasil afora, "O Ataque e a

d'Architecture Civile..." (1729 e 1749) se converteu na principal 

bibliografia de referência

- Tal era a importância desse tratado no rol dos livros consultados nas 'Academias' que mereceu 
tradução portuguesa, em 1764-65: BÉLIDOR. 'Novo Curso de Matematica (...) Trad. No id.oma portug 
por Manuel de Sousa (...). Lisboa, na Off. De Miguel Menescal da Costa, 1764-65.

Ingénieurs dans la conduite des Travaux de Fortifications e

Os autores, que se devem explicar nas Aulas, e pelos quais se hão de examinar 
as Pessoas, que houveram de ser recebidas, ou adiantadas em postos, nos ditos 
Regimentos de Artilharia, serão, precisa, e inalteràvelmente, os seguintes:
O CURSO DE MA TEMÁTICA DE MONSIEUR "BELUDORO".
Para a Arte de lançar as Bombas se deve seguir MONSIEUR "DU LACQ" 
naquela parte do seu livro, intitulado Mecanismo de Artilharia, que trata da 

matéria.
Enquanto, porém, os oficiais superiores, inferiores dêste Corpo, se não acharem 
perfeitamente instruídos no método do dito Monsieur "Du Lacq", faraó uso do 

"BOMBARDEIRO FRANCÊS", DO MONSIEUR "BELUDORO .-----------------------



7.

"DE

Nossa Senhora da Ajuda, aos 15 de julho de 1763.

D. L uiz da Cunha

Impresso na Oficina de António Rodrigues Callhardo.

Quanto à METODOLOGIA DE ENSINO na “Aula Militar da Baía", a

*

precizo."

Os quarenta e seis desenhos realizados por cinco alunos em 1778 e 

1779 nos falam de um PROGRAMA incluindo, 

disciplinas básicas:

aprendizagem dos conceitos: "Os que houverem de 

fazer profissão da Fortificação, e da Geometria poderão começar por 

COPIAR AS ESTAMPAS, para as ter à vista estudando; e este trabalho 

lhes não será inútil, exercitando

uma imediata 
"O ATAQUE EA

as palavras de Manoel

-se a riscar as plantas, como lhes he

existência dos exercícios dos seus “partidistas" 

mais importante professor, é um indício de que 

de Azevedo Fortes,

Os seis artífices pertencentes à Companhia dos mesmos Bombardeiros devem 
estudar, entender, e praticar tôdas as diferentes composições de fogos de 
Artifício, que servem para a guerra, petas explicações do MONSIEUR "DE SA/NT 
REMY"; E SE FARÃO TRADUÇÕES PORTUGUESAS PARA OS QUE NÃO 
POSSUEM A LÍNGUA FRANCESA.

8. Para a ciência das Minas se devem seguir as obras de MONSIEUR
LA VALIERE", o Pai, de Monsieur de Lorme, e de Monsieur "BeUidoro".

nos tempos do seu

no “Engenheiro Portuguez" (FORTES, 1729: I, 

Prólogo ao leitor"}, ainda permaneciam válidas em pleno final do 

século, na distante Conquista, nos dando a consciência da importância 

do desenho na

9. 
10. Para a ENGENHARIA E FORTIFICAÇÕES (naquela parte que tem 

conexão com a Artilharia) se deve seguir o livro intitulado: 
DEFESA DAS PRAÇAS" por MONSIEUR DE VA UB AN.

ao menos, cinco



1. Geometria;

2.

Três

planimetria altimetria); DEe

SUPERFÍCIES, ALTURAS, DE

INSTRUMENTOS (semicírculoNIVELAMENTO

dimensório - sobre tripé, dotado de miras -; nível de prumo,

Teoria dabaseando-se na
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O conteúdo da série de trinta desenhos do "partidista" Ignacio Jozé, 

datada de 1 779, é o seguinte:

Fig.163 

a

Fig.164

Fig.161 

a

Fig.162

DISTÂNCIAS,

SIMPLES DE TRIANGULAÇÃO,

4. Arquitetura Civil e Religiosa (Teoria das Ordens Clássicas);

5. Arquitetura Militar (Castrametação, Elementos da Fortificação, 

Ataque e Defesa das Praças).

Geometria Prática (longimetria, planimetria e altimetria);

3. Trigonometria;

bússola, quadrante geométrico - dotado de bússola e miras, sobre 

tripé -; telescópio; vara) tal como descritos por Manoel de 

Azevedo Fortes nos seus tratados (1722 e 1729); MÉTODOS

estampas versavam sobre GEOMETRIA PRÁTICA (longimetria,

TÉCNICAS DE MEDIÇÃO

PRÁTICAS

e respectivos

semelhança dos triângulos tal como pensada por Tales.

• Quatro estampas sintetizam as questões básicas de GEOMETRIA, 

tal como teorizadas nos Livros I, II, III, IV e VI dos "Elementos de

Eudides", não sabemos através de que edição (certamente não fora 

através da edição de Deschalles e Ozaman "Les Élémens d'Eudides



português por Manuel de Sousa

regulares (pentágono,geométricas;

TRIGONOMETRIA, Fig. 164b

de Bernard Forest de

Belidor, do qual

triângulo retângulo (Teorema de Pitágoras); proporções derivadas 

do quadrado, etc.

de figuras

hexágono, etc) através do círculo; propriedades geométricas do

, 1764-65" ou BÉZOUT "Cours

Coríntia e

de mathématiques à 1'usage du corps roya/e de 1'artellérie. Paris, 

1777". Tratavam basicamente das definições e proposições de

construção

o partidista Ignacio Jozé copia exatamente as 

gravuras do tratado francês mas traduz

f •

sintetizando entre outras questões as propriedades trigonométricas

dos triângulos retângulos e triângulos quaisquer.

• Uma série de nove estampas sintetizava a TEORIA DAS ORDENS F|g165
a 

CLÁSSICAS. Para tanto, a referência era o Livro V - "Ou !'on Fig172

Geometria, tais como a

a referência era o Livro V - "Ou !'on

enseigne tout ce qui peut appartenir à la décoration des Édtftces 

do "La Science des tngénieurs dans la conduite des Travaux de 

Fortifications e d'Architecture Civile..."

... 1655', que consultamos na Biblioteca Nacional de Lisboa; quiçá 

via BELIDOR, Novo Curso de Matematica (...) Trad. No idioma

duplicação ou redução de figuras

• Uma "estampa

e na Coluna Salomônica (sem preocupar- 

plicitar a métrica); trata da proporção de uma arcada 

acompanhada de pilastra; dos Peristilos ou Colunatas das arcadas e

única" versava sobre

a terminologia para o 

português. Na série, Ignácio Jozé trata do LÉXICO e da SINTAXE 

zados nas cinco Ordens Clássicas - Toscana, Dórica, Jónica, 

Compósita -



região circunvizinha à atual

Alemanha,

Nordheim.

assuntos:
4

• Treze estampas representam questões referentes à "

- arte de assentar acampamentos e fortificar copiadas do 

apêndice de algum tratado francês, cuja origem desconhecemos305,

Castrametaçãd' Fig-173 
a

Fig. 179

sem qualquer tradução para o português. Versa sobre 

forma de estrela; fortes irregulares e

citando uma série de exemplos na

nem de Belidor

A série de Joaquim Vieira da Silva, "Cabo de Esquadra do Regimento 

de Artilharia e discípulo da Aula Militar", 1779, refere-se aos seguintes

redutos; fortes regulares em

abaluartados; pontes (exemplo de Donastauf no Danúbio); castelos 

(de Naterberg perto de Deckendorf e outro na Baviera); antigo 

na Baviera); comunicações; campo

nichos (sem explicitar a métrica do intercolúnio); apresenta ainda 

um fragmento do entablamento da Ordem dórica encontrada nas 

Termas de Diocleciano em Roma; bem como um fragmento do 

entablamento dórico de Vignola. Não copia todas as estampas 

existentes no tratado de Belidor mas as que o faz, reproduz na 

íntegra. Colocamos em paralelo ambas as estampas.

305 Não se trata de Vauban - "De /'attaques et de la défense des places..." (Tomos I e II) -

- "La Science des ingénieurs... *

burgo fortificado (Pilsting

entrincheirado em Spire; Batalha de Fontenoy; Campo de



francês

"Cabo de Esquadra da

não

• Seis estampas copiadas de tratado francês, intituladas “Etemens de Fig-iao 
a

Fig.183

Série de desenhos de Antonio Mendes, 

Artilharia e discípulo da Aula Militar da Baía", 1 778:

terminologias em

e eclusas

306 Consultamos o original da BNL.

ingénieurs..." de Belidor, uma das imagens reproduz estampa 

semelhante nele presente - o projeto do sistema de fortificação 

elaborado por Vauban para a "Praça Forte" de Neuf-brisach na 

Alsácia, grande paradigma de fortificação regular dos séculos XVII 

e XVIII. As demais estampas representam plantas e elevações de 

fortalezas, portas de Praça Forte; pontes levadiças 

(comportas), por vezes mesclando as 

palavras em português.

Fortificatiorí'. Embora se trate do "La Science des

• Dois desenhos representando os diversos materiais empregados nas Fig.184 

fortificações e o plano de circunvalação e ataque de Philisbourg, 

ambos copiados de tratado francês, intitulado "Attaque des Places", 

embora não se refira ao livro homónimo de Vauban306.

Se os desenhos anteriores tratavam do ataque das praças, estes dois Fig.i85 

tratam agora da "deffense des placeC, cópia de livro francês,

Série de desenhos de João de Souza, 1 778:



embora também não se trate do homónimo de Vauban306. Uma das

• A série de seis estampas referente à MÉTRICA presente nos capitéis,

entablamentos, pedestais, base das colunas das 5 Ordens Clássicas

des ingénieurs

inscrições em francês.

no

Fig.186 

a

Fig.190

O exame dessa preciosa série documental nos permite verificar a 

primeiras

estabelecida por Vignola (por vezes confrontada com Scamozzi) ou 

presentes nos fragmentos "des p/us beaux edifices antiqúes de 

Romé', é cópia exata das estampas do Livro V, do "La Science 

" de Belidor, inclusive mantendo as mesmas

Compósita), tal como

306 Consultamos o original da BNL.

A última série, encontra-se encadernada em separado, sendo seu autor 

Manuel Antonio Ribeiro, "furriel do Regimento de Artilharia e 

discípulo da Aula Militar da Baía", 1779:

(Toscana, Dórica, Jónica, Coríntia e

estampas representa o campo entrincheirado em frente a 

Dunquerque, tal como projetado por Vauban, em 1706; a outra o 

campo entrincheirado de Schellemberg, próximo a Donawert.

sólida bagagem teórica mobilizada no âmbito dessas 

"Academias" direcionadas ao ensino da Arquitetura e Engenharia 

Brasil. Era fundamental conhecer os paradigmas teóricos, o repertório



de temas clássicos da formação de um arquiteto

sintonia com os franceses.

oficiais das

discutir o projeto.

questões da Arquitetura Militar, questões de Arquitetura Civil.

tropas a escavar o fosso e ainda, no primeiro plano, os

se não

ou engenheiro militar

307 CARVALHO, Ayres de. Catálogo da Colecção de desenhos da Biblioteca Nacional de Lisboa, 1977, p.
134 (Seção de Iconografia - D 52 v).
308 AHU - Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, n. 10.151. in: Anais da BNRJ.

do período, em

Assim como os " partidistaé' da "Aula da Baía", 

"Academid de Lisboa também copiavam estampas do "La sc/ence des 

ingénieurs..." de BELIDOR e de outros tratados, tal como se vê nesse

perícia - prestando-se muito bem aos

fortaleza - corte das fundações, perspectiva do conjunto, os

engenheiros a

a José Nunes da Costa, discípulo da "Academiadesenho atribuído30'

na década seguinte convertera-se na

Aula Militar da Baía", além de demonstrar seu aproveitamento e 

propósitos do professor José 

António Caídas de valorizar a sua atuação como docente e pleitear 

remuneração compatível para tanto (conforme ofício endereçado ao 

Conselho Ultramarino308, em

os alunos da

no Brasil. A

Os primorosos desenhos a bico-de-pena, executados pelos alunos da

1779), permitem também constatar que o 

tratado de Bernard Forest de Belidor - “La Science des ingénieurs ..." - 

fazia parte da lista dos títulos recomendados por D. Luiz da 

unha, em 1763, na década seguinte convertera-se na principal 

literatura de referência das "Aulas" em Portugal e

dade desse tratado residia no fato de mesclar às tradicionais

Figl 91

Militar da Fortificaçãd' da Corte, ilustrando a maneira de levantar uma



elevado para

em breve, dar-lhe-á, para serem enviados a Lisboa, seus DESENHOS,

número de, respectivamente, MIL E

QUINHENTOS, MIL E DUZENTOS E CINCOENTA no preparo dos

quais usou as tintas segundo o sistema de BUCHO!3" sobre a arte das

sombras, etc

Coronel de Engenheiros MANUEL RODRIGUES

fortificações da cidade,

deta/hes. S. Exda. Francisco da Cunha Meneses empregou-o em obra

similar, convidando-o, além disso, a copiar um mapa do Reino de

fazer desenhos de trabalhos civis para as autoridades

O Conde da Ponte solicitou-lhe os mesmos

qiQ

Logo ao entrar na Aula, mostrou este Tenente uma

DISPOSIÇÃO NA TURAL PARA O DESENHO, que aprendeu em pouco

de outros tantos da Militar que desejassem estudar, em

desembocadura à sua nascente ...

ao posto de

com topografia, vista gera! e muitos outros

DA AULA e

PLANTAS E FACHADAS em

municipais. S. EZ'a

trabalhos, bem como uma cópia da Costa da África e do Distrito do 

Porto Seguro até o Rio de Janeiro e a planta do Rio de Joanes de sua 

e o ENSINO DE SEIS ESTUDANTES

Angola e a

3,0 Belidor.
311 Buchotte.

que domina são aritmética de BÉZOUT e o curso de BEUDE"0. Dentro

AGUIAR encomendou-lhe plantas de todas as

tempo com o

TEIXEIRA DE

Um documento do Arquivo Público do Estado da Bahia descreve o 

trabalho de um dos alunos, JOSÉ DA SILVA LEAL, que frequentou a 

"Aula" de 1 795 a 1 799, quando o número de "partidistas" havia sido 

seis. Leal foi recomendado para promoção

capitão, em 1810, devido à sua habilidade no desenho: "As mãtériâs



cujas funções tem se ocupado até

1948/1962).

nao

Portugal.

o

agosto de 1718, outra portaria para

Desembargador mandar meter nos navios da frota,

Capitão Manuel de

QUADRO DE “PARTIDISTAS'*'2 DA "AULA MILITAR DA BAÍA"

Antes de 1718 - Gonçalo da Cunha Lima, Capitão (discípulo de Gaspar de 
Abreu);

a presente data ..." (SMITH, R. ,

comprar tintas e óleos para pintar a 

barro

3,2 Esse quadro , assim como aquele referente aos lentes, foi construído a partir dos dados coletados nos 
seguintes autores: Francisco de Sousa Viterbo, Aurélio de Lyra Tavares e Robert Smith.

embarcar a levem com todo o cuidado para que 

menor dano" {Documentos do Arquivo Nacional, Vol. 

Janeiro, BNRJ, p. 72).

" e em

ou nau de

maquetes em pleno século XVIII. Embora em desuso nos 

eruditos italianos a partir de meados do século XVI, as maquetes 

parecem ter sido preteridas pelas representações gráficas em 

É bastante curiosa a referência à preparação de uma "planta" da 

cidade de Salvador “feita de barro", para ser encaminhada a Portugal. 

Em outubro de 1716 o Governador baixa uma Portaria para que ". 

Desembargador Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado mande 

entregar ao Ajudante Manuel de Almeida mais 20$ em dinheiro para 

cidade que está fazendo de 

o referido

guerra a planta desta cidade que fez de barro o

Almeida Mar, recomendando aos Mestres dos navios em que se

Além dos desenhos, fontes manuscritas evidenciam o emprego de 

meios

não chegue com o

LV. Rio de



antes de 1731 - Antônio de Brito Cramacho

João Baptista Barreto, discípulo de Antônio de Brito Gramacho;

exercícios

46

exercícios

José Francisco de Souza (discípulo de Caídas);

c. 1 786 - Manoel Rodrigues Teixeira;

1795-1799 - José da Silva Leal (Discípulo de Manoel Rodrigues Teixeira).

SUPOSTA BIBLIOTECA DA "AULA MILITAR DA BAÍA"
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1 779 - Joaquim Vieira da Silva (Discípulo de Caídas e José Gonçalves Galeão, 
autor de 6 dos 46 exercícios enviados ao Conselho Ultramarino);

BELIDOR, B. F. de. La Sciences des ingénieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d'Architecture civi/e. Dedié au Roy. Par Mr. BELIDOR, Comissaire 
Ordinaire de 1'Artillerie, Professeur Roya! des Mathématiques aux Éco/es du même

1779 - Ignácio José (Discípulo de Caídas, autor de 30 dos 46 
enviados ao Conselho Ultramarino);

1778 - Antonio Mendes (Discípulo de Caídas, autor de 2 dos 46 
enviados ao Conselho Ultramarino);

antes de 1 767 - José Ramos de Souza (discípulo de Manuel Cardoso Saldanha e 
Jozé António Caídas);

antes de 1767 - João Afonso (da Fonseca) Bittencourt (discípulo de Caídas, 
gozava do título de Ajudante de engenheiro, ao acompanhar ex-mestre nos 
levantamentos realizados no Espírito Santo);

c. 1777 - João de Souza de Castro (discípulo de Caídas, parece tratar-se do 
mesmo João de Sousa, autor de 2 dos 46 exercícios enviados ao Conselho 
Ultramarino)

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

c.1 753-1 758 - José António Caídas (discípulo de Manuel Cardoso Saldanha);

1779 - Manuel Antonio Ribeiro (Discípulo de Caídas, autor de 6 dos 
exercícios enviados ao Conselho Ultramarino);



a 
I

BELIDOR. Architecture Hidraulique, ou 1'art de conduire, d'é/éver et de ménager les 

eauxpour les diffeêns besoins de la vie. Paris, 1 737-1 753. 4 volumes.

BELIDOR, B. F. de. Nouveau Cours de Mathematique à 1'usage de 1'artillerie et du 

génie. Paris, 1720

BELIDOR. Novo Curso de Matematica (...) Trad. No idioma português por Manuel de 

Sousa (...). Lisboa, na Off. De Miguel Menescal da Costa, 1 764-65.

BÉZOUT, Étienne. Cours de mathématiques à 1'usage du corps roya/e de / artelléne.

Paris, 1777.

VAUBAN. De 1'attaque et de la défense des places par Monsieur le Marechal de 

Vauban; Tome second contenant un traité pratique des Mines, par le mesme; et un 
autre de la guerre en general. Par un officier de distinction. Nouvelle edition, plus 
correcte que la précedente, & enrichie de plusieurs notes nouvelles & instructives. A 
La Haye, chez Pierre de Hondt, 1743 (BNL - SA 3947 P).

I

VAUBAN. Traité de 1'attaque et de la défense des places. Par M. de Vauban. 
Nouvelle edition beaucoup plus correcte & ample que la précedente, enrichie de 
notes instructives, & de 1'Eloge de M. de Vauban. A La Haye, chez Pierre de Hondt, 

1742 (BNL-SA 3946).

SCAMOZZI, Vincenzo. L'idea dell'architettura universale divisa in X Hbri. Venice, 
1615.

BUCHOTTE. Les Règles du dessein et du lavis, Pour les Plans particuHers des 
Ouvrages & des Bâtimens, & pour leurs Coupes, ProfUs, Elevations & Façades, tant de 
1'Architecture MHitaire que Civile: Comme aussi pour le Plan en entier d'une Place; 
pour sa Carte particuliere, & pour celles des Elections, des Provinces, & des 
Royaumes. Par M. Buchotte, Ingenieur ordinaire du Roy. A Paris, chez Claude 

Jombert, MDCCXXII" (1722)313. (BNL - BA 416P)

Corps, membre des Academies Royales des Sciences d'Ang/eterre & de Prusse, 
Correspondant de cel/e de Paris. Paris, 1 729 (BNL-SA 4620 A).

3,3 Localizamos um exemplar deste tratado, na edição de 1743, na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra: BUCHOTTE. Les règles du dessein et du lavis pour les plans particuHers des ouvrages & des 
bâtimens... tant de Tarchitecture militaire que civile ... Nouvelle edition ... Paris, Chez Ch. Ant. Jombert, 
1743. Consultamos o exemplar localizado na Bibliothèque Nationale de Paris: BUCHOTTE. Règles du 
dessin et du lavis pour les plans particuHers des ouvrages et des bâtimens ... par M. Buchotte. Paris, C. 

Jombert, 1722. (cota: V 22020 - microficha M-l0104)



A "A u/a de Fortificação "do Rio de Janeiro

Cronologia das Instituições destinadas ao Ensino da Arquitetura no Rio

de Janeiro (PARDAL, P., 1985: 38):

1699- "Auia de Fortificação";

"Aula do Terço" - depois "Aula do Regimento de1738

Artilharia";

1 792

(estabelecida na Casa do Trem);

1810

1839- "Escola Militai";

1858- "Escola Central';

1965 -"Escola de Engenharia

Janeird' - U F RJ.
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Janeird' (1 896);

1937- "Escola Nacional de Engenhariã';

da Universidade Federa! do Rio de

VIGNOLA, lacome de. Regia de tas cinco ordenes de Architectura de lacome de 
Vignola. Agora de nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patrício Cadoesi 
Florentino, pintor y criado de Su Mag ... En Madrid, 1593.

"Academia Real Militar", depois "Academia Imperial

(1832),

"Real Academia de Artilharia, Forticação e Desenho"

"Academia Militar da Corte"(1 833);

1 874  "Escola Politécnica!', depois "Escola Politécnica do Rio de

Militar" (1822), "Academia Militar e de Marinha"



coube encabeçar a primeira "lição

livros e instrumentos necessários. Em 1701 o lente foi novamente

Janeiro apresenta o seguinte teor (PARDAL, P., 1985):

■

condenado e degredado à Colónia do Sacramento.

A Carta Régia de 1699 que criou a "Aula de Fortificação" do Rio de

não

3HCf. PARDAL. Paulo. Op. CiL, 1985, p. 51
3,5 Idem, p. 51.

mas parece que até fins de 1700

de Janeiro, com a “obrigação de ensinar aos artilheiro^

Gregório Henriques retoma as "Aulas" por carta Régia de 15/01/1699, 

haviam chegado de Lisboa os

Régia de 29/10/1698, a 

nomeasse outro engenheiro. Em 27/12/1698 foi substituído por José 

Velho de Azevedo, então nomeado Sargento-mor da Capitania do Rio 

,31>. Em 1699

A Gregório Gomes Henriques314

sobre manejo da Artilharia" do Rio de Janeiro, que parece não ter 

funcionado - pelo menos eficientemente - pois o lente foi preso em 

1697, por erros no exercício da profissão, embora autorizado por Carta 

dar as aulas na cadeia, enquanto não se

"Artur de Sá e Meneses. Amigo. Eu EI Rei vos envio muito saudar. 
Por ser conveniente a meu serviço: Hei por bem que nessa Capitania 
em que há engenheiro haja aula, em que ele possa ensinar 
Fortificação; havendo nela três Discípulos de partido. Os quais serão 
pessoas que tenham a capacidade necessária para poderem 
aprender. E para se aceitarem: terão ao menos dezoito anos de 
idade. Os quais, sendo soldados, se lhes dará além do seu soldo, 
meto tostão por dia: e não o sendo, vencerão só o dito meio tostão. 
E todos os anos serão examinados; para se ver se se adiantam nos 
estudos e se têm gênio para eles porque quando não aproveitem 
pela incapacidade serão logo excluídos; e quando seja pela pouca 
aplicação, se lhes assinala tempo, para se ver o que se melhoram e 
quando se não aproveitem nele serão também despedidos. E quando 
haja pessoas que voluntariamente queiram aprender sem partido:



"Aula do Terço de Artilharia”5 ", aí criada em 1738, também

José Fernandes Pinto Alpoim foi encarregado de encabeçar a cátedra

sendo os alunos submetidos a exames nas matérias cursadas:

Brasil dos
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serão admitidas, e ensinadas; para que assim possa nessa mesma 
Conquista haver engenheiros, e se evitem as despesas que se fazem 
com os que vão desse Remo, e as faltas que fazem ao meu serviço 
enquanto chegam os que se mandam depois ddos outros serem 
mortos. De que me pareceu avisar-vos: para que tenhais entendido a 
resolução que fui servido tomar neste particular. Esta ordem 
mandareis registrar nas partes necessárias, e fareis com que se faça 
publicar para que venha a notícia de todos. Escrita em Lisboa a 15 
de janeiro de 1699. Rei. Conde de Alvor".

artigo: BUENO, Beatriz. Desenho e desígnio: o

nos fornece informações preciosas sobre sua natureza.

Sobre a

315 Tratamos parcialmente do assunto no 
engenheiros militares. Oceanos, 41, 2000.

"Dom João ... Faço saber a vós Governador e Capitão General da 
Capitania do Rio de Janeiro que por ser conveniente a meu serviço 
que nessa Praça aonde mandei formar de novo um terço de 
Artilheiros haja Aula onde os oficiais e soldados do dito terço e as 
ma is pessoas que quiserem apHcar-se possam aprender a teoria da 
Artilharia e uso dos fogos artificiais, creando-se por esse modo 
oficiais que depois de instruídos na dita Aula possam ser 
empregados nos Postos da repartiçaõ da Artilharia dessa e das mais 
capitanias. Fui servido haver por bem por decreto de treze deste 
presente mês como se estabeleça a dita Aula e para mestre dela 
nomeei a José Fernandes Pinto Alpoim que proximamente provi no 
Posto de Sargento-mor do referido Terço, o qual além dos exercidos 
a que é obrigado pelo mesmo posto tera o de ditar postila, e ensinar 
a teoria da Artilharia a todos os que quiserem aplicar-se a ela e 
especialmente aos oficiais do dito Terço que nesta primeira creação 
forem providos, os quais serão igualmente obrigados a assistir às 
lições da Aula ao menos por tempo de cinco anos e faltando a elas 
serão castigados a vosso critério: e para o futuro não podereis 
informar para os postos de Artilharia do Terço, nem aprovar para os 
denombramentos oficia! algum que não tenha frequentado a dita

dispomos da "Ordem Régia" (PARDAL, 1985) que orientou a sua 

fundação, que

das "tições" que deveriam ser seguidas ao menos por cinco anos,



mais prestigiosos engenheiros militares

portugueses. Na linha do

estudos

sistema de

promovido em 3/7/1 736 a

direção de Manoel de Azevedo

•3J

estava no Alentejo, 

exercício de engenheiro, 

capitão engenheiro das fortifi 

sede na praça de Almeida,

introdutório àedição fac-similar do tratado 
im. In: Exame de Artilheiros 1744

Aula e seja examinado e aprovado nas matérias que nela se ditarem: 
E atendendo o trabalho que com estas lições acresce ao dito 
Sargento-mor e ao que terá com o exercício de Engenheiro ao que 
igualmente se ofereceu lhe fiz mercê do Soldo que lhe compete pelo 
dito posto, de uma compensação de dezesseis mH réis em cada mês 
a qual se lhe pagará enquanto ser na dita Aula mostrando por 
certidão no ato do pagamento haver satisfeito a esta obrigação e 
continuando-a por dez anos completos poderá recolher-se ao Reino, 
e lograr nele a mesma Patente e Soldo que vencem os mais 
Sargentos-mores da Artilharia com a antiguidade da data do dito 
Decreto."

era natural de Viana do Castelo e

Infantaria, com
no posto de Ajudante de

3,6 Sobre a biografia de Alpoim, a mellhor referência é a nota í 
de Alpoim, de 1744: PARDAL, Paulo. Nota biográfica sobre Alpoi 
(reprodução fac-similar), 1987.

avô - Manuel Pinto de Vilalobos - Alpoim foi 

dos mais famosos engenheiros militares atuantes no Brasil, portador de 

curncu/um invejável, trajetória profissional e obra construída, que 

espelham o rigor da

José Fernandes Pinto Alpoim316 

descendente de um dos

icações da província do Alentejo, com 

sob a

sua formação teórica e prática. Iniciou seus 

na Academia Militar" de Viana, sob a tutela do lente e avô, 

completando-os em Lisboa. Em 1729 foi designado para ir à Cidade do 

Porto levantar o Rio Douro e respectiva Barra com vistas a projetar um 

segurança para as embarcações, missão que lhe valeu 

elogios. Em 1735



Fortes.

desenvolver o ensino da Aula
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Espanha. Para suprir a

em seguida nomeado Sargento-mor do "Terço de Artilharia do Rio de

tensão na região da fronteira, foi transferido para Lisboa, sendo logo

Janeiro" pela Ordem Régia de 19/8/1738, supracitada. Estava o

Geometria, Trigonometria, Longimetria,

Pedreiros, Obuz, Petardos, Baterias dos morteiros e Pirobalia (fogos 

artificiais na guerra). Em 1750 foi nomeado Mestre de Campo General 

do Rio de Janeiro, do Terço Novo, na vaga aberta com o falecimento 

de Pedro de Azambuja Ribeiro, mas continuou no desempenho dos

em direção à Praça de Alcântara, 

assinalando seu volumoso material de artilharia. Em 1738, aliviada a

Possivelmente Alpoim lecionou na Academia de Almeida, 

criada em 1 732. Por ocasião de um grande incêndio, foi encarregado 

de projetar e construir igrejas, casas e armazéns, substituindo os então 

destruídos. Sob as ordens do Comandante da Praça - General Brás 

Baltazar da Silveira - e disfarçado de mendigo, realizou levantamento 

das características do Forte Fiel que os Espanhóis estavam construindo 

na fronteira. Disfarçado de camponês, analisou o movimento de um 

comboio militar espanhol

Conselho Ultramarino empenhado em 

de Fortificação do Rio de Janeiro, que passou então a funcionar como 

curso regular, objetivando prover os elementos necessários à defesa do 

litoral, face à situação tensa entre Portugal e

carência de livros adequados para a instrução dos alunos candidatos a 

oficial de artilharia, redigiu dois tratados: o "Exame de Artilheiros" 

(1 744), cujos três livros versam sobre Aritmética, Geometria, Artilharia;
Fig.192 

e o "Exame de Bombeiros!' (1748), cujos dez livros versam sobre

Altimetria, Morteiros,



além das obras relacionadas à

1

I

Fig.!94b

3,7 tdem, p. 21.
PARDAL, P. Op. CiL, 1987, p. 25.

ATRIBUIÇÕES, SEM COMPROVAÇÃO

1) Igreja N. S. da Boa Morte (segundo Pardal, a traça não pode ser de 

Alpoim, pois só chegara ao Rio de Janeiro em 1739, quando o 

projeto dataria de 1735);

2) Convento de Santa Teresa (a obra estendeu-se entre 1 750-1 760 e 

segundo Paulo Pardal não pode ser atribuída a Alpoim por ele estar 

nesse período envolvido com a Campanha do Sul, entre 1752 e 

1759317);

3) Reformas no claustro do Mosteiro de S. Bento (atribuição, sem base

seus encargos de engenheiro. Para

Arquitetura Militar, foi um dos engenheiros mais completos de que o 

Brasil Colónia dispôs, cuja vastíssima obra inclui:

documental, de Silva-Nigra);

4) Casa do Bispo;

5) Conclusão do Aqueduto da Carioca (conforme Pardal tal atribuição 

é improcedente, a obra "... não teve a mão de Alpoim nem na 

reforma dos seus encanamento^8);

6) Projeto da nova Sé no Largo de S. Francisco;

7) Casa do Trem de Artilharia, de guerra, etc - edifício destinado à ng.i95 

guarda e reparo de apetrechos bélicos, atual Museu Historico 

Nacional, Rio de Janeiro;

8) Traçado da Cidade de Mariana319, em Minas Gerais;



Fig.193

do Rio de Janeiro).

1) Projeto da reforma da Casa de Câmara e Cadeia do Rio de Janeiro; Fig.219

2) Projeto de reconstrução da antiga Alfândega, com relatório de suas

deficiências.

OBRAS CONSTRUÍDAS

1) Reforma da Casa dos Governadores do Rio de Janeiro, depois Fig.193

Palácio dos Vice-Reis. Reforma iniciada em torno de 1730 e

concluída em 1743, unificando os antigos Armazéns d'e! Rei

munições de guerra) e a Casa da

3) Ambos

Fig.193
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•M

PROJETOS NÃO REALIZADOS

(destinados à guarda das armas e

Moeda, transformando-os em residência dos Governadores;

2) Solar de António Teles de Meneses, edifício fronteiro ao palácio,

3,9 Sobre a polêmicade Alpoim ser ou não 
Cláudia Damasceno. Do arraial à cidade: 
Português. In: CARITA, H. e ARÁUJO, R 
267-301.

ão autor do projeto da Cidade de Mariana, consultar FONSECA, 
a trajetória de Mariana no contexto do urbanismo colonial 

. Co/ectânea de Estudos. Universo Urbanístico Português, 1998, p.

9) Introdutor da verga curva nas portas e janelas (supostamente 

empregada pela primeira vez no novo Palácio dos Governadores

com respectivo Arco que ligava diretamente o Terreiro do Carmo à 

Rua do Ouvidor, através da Travessa do Comércio;

os edifícios, juntamente com o Convento do Carmo ao 

fundo, compuseram uma Praça de formato regular, marcada por 

uma evidente simetria (reforçada com a ampliação do 3° pavimento 

do Palácio dos Governadores), tal como se vê na tela de Leandro



Fig.209

n.

I

sobretudo como arquiteto

controlavam

simplesmente "Aula de 

meados do século XVIII,

Regimento" cabia ao

Sargento-mor e

uma Tropa de dez Companhias,

um Ajudante, que 

cada uma com dois

Castro;

5) Risco e execução do Convento da Ajuda, construído a partir de 

1742 e inaugurado em 1749 ou início de 1750, depois demolido.

Além da obra como engenheiro militar e

civil, foi o primeiro professor estável na "Aula do Terço de Artilharia 

da Praça do Rio de Janeird', criada em 1738, também alcunhada 

"Academia de Engenheirod' (licença do Santo Ofício para a impressão 

do "Exame de Bombeirod', 1747) ou 

Fortificaçãd'. O "Terço de Artilharia" , em

passou à denominar-se "Regimento", ambos comandados por um 

Mestre de Campo (posto depois substituído pelo de Coronel). O 

Comando do "Terço" ou "Regimento" cabia ao Mestre de Campo 

General, auxiliado por um

Joaquim (fins do século XVIII), cartão de visitas da nova capital do 

Estado do Brasil (1763);

4) Hospício dos Padres Barbonos, 1740, cuja planta, elevação e 

perfil encontra-se no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU - Bahia 

1095), também assinada pelo engenheiro Manuel de Mello e

Situava-se no local da atual Cinelândia;

6) Palácio dos Governadores de Vila Rica (atual Ouro Preto) - Fig.194a

construído pelo mestre de obra português Manuel Francisco Lisboa, 

pai do Aleijadinho (1741).



oficiais (um Capitão e um Alferes) e noventa e oito praças. A

hierarquia era portanto:

1 MESTRE DE CAMPO GENERAL

1 Sargento-mor

1 Ajudante

1 0 Capitães (1 para cada Companhia)

10 Alferes (1 para cada Companhia)

98 Praças

Alpoim também destacou-se como militar nas Campanhas do Sul,

juntamente com Gomes Freire de Andrade, entre 1752 a 1759.

gozar de boaSegundo Carta do Conde da Cunha, parecia

reputação no final de sua vida. Em 1764, o Vice-Rei encaminhou Carta

tenho nenhum, o

por 27 anos no Brasil.

Coroa designou

531

HIERARQUIA DO "TERÇO' DE ARTILHARIA DO RIO DE JANEIRO 
OU "REGIMENTO" DE UM OU DOIS BATALHÕES

não

não

ao Conselho Ultramarino solicitando o envio de engenheiros para o

o Tenente-coronel Antonio

Rio de Janeiro, "... pois presentemente

Brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim não vi obra que regular seja 

nem este Oficial se quer ocupar neste exercício", algo compreensível, 

pois já estava velho, vindo a falecer no ano seguinte (1765). Trabalhou

Em 1774, quando a

Joaquim de Oliveira para encabeçar o ensino na "Aula" do Rio de



"Nou vea u Cours

de Bélidor (PARDAL, P., 1985: 56).

Artilharia, Fortificação

e

até então inexistente

• Manuel Vieira Leão (discípulo de Alpoim);

• Antes de 1750 - André Vaz Figueira;

• C. 1767 - António de Souza Coelho.

QUADRO DE "PARTIDISTAS" DA "AULA DO TERÇO DE ARTILHARIA" DO RIO 
DE JANEIRO

e Desenho"do Rio de Janeiro, similares aos da

uma mudança qualitativa

ao ensino da arquitetura militar. O curso ampliou-se

congénere portuguesa, nos permite entrever 

de postura face

definidas pela "Éco/e des Ponts et 

-se curso específico sobre pontes e calçadas, 

no programa das instituições da Metrópole e da 

Colôma. O sistema de exames fora claramente definido, bem como os 

conhecimentos necessários para o ingresso na Academia - rudimentos

Janeiro, ele trouxe consigo quatorze jogos do

Mathématique..."e um volume do "La Science des Ingénieurs", ambos

As instituições de ensino portuguesas permaneceram arraigadas à 

tradiçao militar até 1790, quando D. Maria I (1 777-1 808) criou a "Real 

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho" em Lisboa, que se 

estendeu ao Rio de Janeiro em 1792, quando ficou sediada na Casa do ng.195 

Trem de Artilharia. O exame dos estatutos da "Real Academia de

de cinco para seis anos, as disciplinas multiplicaram-se
• • 

mstitucionalizou-se definitivamente o ensino das matérias voltadas à

Engenharia Civil, tal como

Chaussées", introduzindo



e

foram pré-fixados.

francês as principais

referências teóricas.

0

período de

533

No entanto, os tratados do engenheiro militar 

Bernard F. de Bélidor continuaram sendo

Obs: Os cinco primeiros anos seriam lecionados pelo lente do Regimento de 
Artilharia da Cidade. O coronel Antônio Joaquim de Oliveira é citado como 
lente da Academia até 1795, contando com dois substitutos. Não se sabe se um 
"novo lenté1 foi designado para o ensino da Arquitetura Civil do 6 ano, tal como 
previa os seus estatutos. O curso previa um número de seis alunos "partidista? 
que apenas o completavam ao concluir o 6’ ano.

Um tratado específico sobre o 

instituição da congénere lisboeta, com vistas a fundamentar o ensino

desenho foi redigido no

o "Curso de Beiidot", provavelmente o de

PROGRAMA DA "REAL ACADEMIA DE ARTILHARIA, 
FORTIFICAÇÃO E DESENHO"320 (1792) (VIDE ANEXO II) 

(Sede: Casa do Trem de Artilharia)

de matemática e o

3° ,4" e 5° Ano: Artilharia, Minas, Fortificações, Ataque e Defesa das Praças;

C Ano: Para o 6' ano seria nomeado outro lente para ensinar Arquitetura Civil; o 
corte da pedra e madeiras; o orçamento dos edifícios; tudo o mais relativo aos 
materiais; os melhores métodos empregados na construção dos Caminhos e 
Calçadas (caminho empedrado); Hidráulica e partes análogas, tais como 
Arquitetura das pontes, canais, portos, diques e comportas.

conhecimento da língua francesa. Os dias 

horários das lições, bem como a carga horária das mesmas, também

1 Ano e 2° Ano: Adotava-se 
Matemática;



da matéria. Seu autor era António José Moreira, provavelmente o lente

encarregado de lecioná-la

para a delineação das plantas, perfis e perspectivas pertencentes à

architectura militar e civil

Ilustrado”2,12. O mesmo certamente circulou

Outro importante tratado parece ter servido de referência à Aula do

Rio de Janeiro. Trata-se de

1 799, do célebre tratado

exemplar francês consultamos

conhecer a

uma tradução feita por Frei José Mariano da

na instituição brasileira.

, em Lisboa:

Conceição Velloso, no Rio de Janeiro, em

e o título do tratado é "Regras de desenho

322 Localizado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
323 CIM. 39-V-59.
Consultamos um exemplar desse tratado francês na Bibliothèque Nationale de Paris, datado de de 1750: 
DUPAIN DE MONTESSON. La Science des ombres par rapport au dessein (sic) ... par M. Dupain 1'aíné ... 
Dessinateur du Cabinet et à l'armée. Paris, C. A . Jombert, 1750.

francês sobre a ciência das sombras de Dupain de Montesson - 

Desenhador do Gabinete Real e da Armada do Rei de França -, cujo

na Biblioteca da Ajuda323

"A. sciencia das sombras relativa ao desenho, obra necessária a todos,

assim no bofete [prancheta] como no

terreno. Para uso da Real Academia de Fortificação, Artilharia, e

na Bibliothèque Nationale de Paris e o 

exemplar português consultamos

Desenho. Lisboa, Na Typografia de João Antonio da Silva, 1793.

e a largura das sombras, que os

e produzem assim sobre superfícies

que querem desenhar architectura civil, e militar, e a que se destmão a 

pintura, &c. Na qual acharão regras demonstradas para 

especie, a forma, a longitude, 

differentes corpos fazem, 

horizontaes, verticaes, ou inclinadas, como sobre as superfícies 

verticaes, planas, convexas, ou côncavas. Por M. DUPA/N, traduzida



ANEXO II):

1. deveria bom estado todas as Cartas Gerais,

Particulares, Geográficas ou Topográficas de todo o Brasil e demais

Domínios Ultramarinos;

2.

luzes", caberia examinar as diversas Cartas das diversas Capitanias

"por não merecerem fé ou conterem pontos incertos erefeitas

du vidosos

Ao ENGENHEIRO-DIRETOR e OFICIAIS mais hábeis do Arquivo3.

MANUALsemelhanteobracaberia aouma

medidas geodésicas
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publicar

TOPOGRÁFICO - que o estabelecimento francês análogo publica 

anualmente — contendo os melhores métodos para orientar futuras

DUPAIN DE MONTESSON. L'art de lever les plans ... par M. Dupain de Montesson. Paris, C.a Jombert, 

1763.

"mais perfeitas"; introduzindo no futuro uma

conservar em

Ao ENGENHEIRO-DIRETOR e OFICIAIS empregados de "maiores

Em 7/4/1 808 D. João VI criou o ARQUIVO REAL MILITAR, destinado a 

guardar as Cartas e Mapas do Brasil e demais domínios ultramarinos. 

Segundo seu Regimento (TELLES, P. C., 1984) estabelecia (vide

de ordem de Sua A Iteza Real o Príncipe do Brasil nosso Clementíssimo 

Senhor por Fr. José Mariano da Conceição Velloso, Menor Reformado 

da Província do Rio de Janeiro. Lisboa, na Officina de João Procopio 

Corrêa da Silva, Impressor da Santa Igreja Patriarcal. Ano MDCCXC/X 

(1799)".

e Territórios do Brasil, compará-las e verificar se deveriam ser



Classe de engenheiros gravadores para publicar os trabalhos do

marítimas ou fronteiras.

O ARQUIVO REAL MILITAR está

período

1792. No

1810, obrigados a estagiar no Arquivo no 

das férias, justamente para aperfeiçoar-se na prática do desenho. 

A "Academia Real Militar" (TELLES, P. C., 1984) do Rio de Janeiro, 

criada em 1810, deu continuidade à estrutura organizada na "Real 

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho", em 

entanto, estabeleceu um programa de ensino completamente diferente, 

voltado substancialmente às questões da engenharia civil.

Arquivo;

4. Ao DIRETOR e demais engenheiros caberia conservar todos os 

planos de fortalezas, fortes e baterias, anexando-lhes seus juízos, 

bem como projetos de estradas, navegações de rios, canais, portos, 

que pudessem ser-lhes confiados, tecendo considerações sobre 

tudo o que dissesse respeito à defesa, conservação das capitanias

na base do Arquivo Histórico do 

Exército do Rio de Janeiro e muitos dos desenhos ali guardados são 

cópias feitas por oficiais da instituição ou alunos da "Academia Real 

Militai", criada em



Carta de Lei de 1810
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"Dom João por Graça de Deus Príncipe Regente de Portugal, e dos 
A/garves, d'acquém e d'além Mar, em África, e de Guiné, e da 
Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da 
India, etc. Faço Saber a todos os que esta Carta virem, que tendo 
consideração ao muito que interessa ao Meu Real Serviço, ao Bem\ 
Público dos Meus Vassalos, e à Defesa e Segurança dos Meus Vassalos, 
e à Defesa e Segurança dos Meus Vastos Domínios, que se estabeleça\ 
no Brasil, e na Minha atual Corte e Cidade do Rio de Janeiro um\ 
CURSO REGULAR das CIÊNCIAS EXATAS, e de Observações, assimI 

como de todas aquelas, que são aplicações das mesmas aos Estudos! 
Militares, e Práticos, que formam a Ciência Militar em todos os seí/s| 
difíceis e interessantes ramos, de maneira que dos meus Cursos de\ 
estudos se formem hábeis OFICIAIS DE ARTILHARIA, ENGENHARIA, e 
ainda mesmo OFICIAIS DA CLASSE DE ENGENHEIROS GEÓGRAFOS E\ 
TOPÓGRAFOS, que possam também ter o útil Emprego de dirigin 
objetos Administrativos de MINAS, de CAMINHOS, PORTOS, CANAIS,! 
PONTES, FONTES e CALÇADAS: Hei por bem, que na Minha atual\ 

Corte e Cidade do Rio de Janeiro se estabeleça uma ACADEMIA REAL 
MILITAR para um Curso completo de Ciências Matemáticas, de\ 

Ciências de Observação, quais a Física, Mineralogia, Metalurgia, e 
História Natural, que compreenderá o Reino Vegetal, e Animal, e das\ 
Ciências Militares em toda a sua extensão, tanto de tática, como de\ 
Fortificação, e Artilharia, na forma que mais abaixo Mando especificar;\ 
havendo uma tnspecção Geral, que pertencerá ao Ministro e Secretário\ 
de Estado da Guerra e imediata mente debaixo das suas ordens à Junta\ 

Militar, que Mando Criar para dirigir o mesmo Estabelecimento, qw 
Sou Servido Ordenar na forma dos seguintes Estatutos.



• 1’ ano: Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria

(com a

Desenho.

• 3a ano: Mecânica, (Hidráulica), Balística e Desenho.

Campanha e reconhecimento do terreno; 2) Química.

defesa de

Desenho.

• 7- ano: 1) Artilharia, Minas; 2) História Natural.

São adotados sobretudo damanuais provenientes

324 PARDAL, Paulo. Nota biográfica sobre Alpoim. In: Exame de Artilheiros 1744 (reprodução íac-similar), 
1987, p. 25.

Diferencial e Integral, Geometria Descritiva e

e Desenho.

Geografia Geral e Desenho.

• 5a ano: 1) Tática, Estratégia, Castrametação, Fortificação de

"École

6a ano: 1) Fortificação regular e irregular, ataque e

PROGRAMA RESUMIDO DA "ACADEMIA REAL MILITAR' 
(VIDE ANEXO II)

Sede: 1811-1812- Casa do Trem de Artilharia;
Depois de 1812 - Prédio no Largo de São Francisco324

• 2a

• 4a ano: Trigonometria, Esférica, Física, Astronomia, Geodésia,

praças, Arquitetura civil, Estradas, Portos e Canais; 2) Mineralogia e

Polytéchnique" de Paris (fundada em 1794) - Monge, Lagrange - bem 

como da "École de Ponts et Chaussées"- Prony.

ano: Álgebra, Geometria, Geometria Analítica 

designação de Aplicações da Álgebra à Geometria). Cálculo



Eisenmann; Estereotomia aplicada às artes do

Desenho; corte de pedras

Construção, confiada ao engenheiro e arquiteto Mandar.

Segundo Antoine Picon (PICON, 1989: 14), este sistema introduzido

com a criação da

(1 874), no Rio de Janeiro.
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por Prony subsistiu até 1 830, extrapolando inclusive as fronteiras da 

França. No entanto, ao contrário da "École des Ponts et Chaussées"ou 

da "École Po/ytechnique" de Paris, o programa da "Academia Real 

Militar" do Rio de Janeiro, mesclava ainda às atribuições típicas do 

engenheiro civil francês, aquelas do tradicional engenheiro militar. A 

dissociação só ocorreu no Brasil a partir de meados do século XIX, 

"Escola Centra!" (1858) e da "Escola Politécnica"

É interessante ressaltar que em 1798, Gaspard Riche de Prony redigira 

"Le Plan d'instruction pour PAn VII" para orientar o ensino na "École 

des Ponts et Chaussées". Neste ficaram definidas as atribuições do 

engenheiro de pontes e calçadas e as características do ensino a partir 

de então. O programa de instrução procurou voltar-se exclusivamente

Aplicada, confiada a

e de madeira, confiada a Bruyère e a

e disciplinas

no curso: Mecânica

para o ensino da construção de pontes e estradas 

correlatas, instituindo três novas cadeiras



ALGUNS LENTES DA ACADEMIA REAL MILITAR

1808-João Manoel da Silva, lente fundador do Arquivo Militar da Corte;

A "Aula Militar"da Praça de Pernambuco (Recife)

Instituída

1719)

indicativos do

Antônio Pedro de Alencastro - Instrutor de 1’ classe, vice-diretor da escola de 
aplicação do exército.

são

ex-aluno do

c.1813 - João de Souza Pacheco Leitão, regente da Cadeira de Tática e 
Fortificação e autor de tratados e traduções referentes à sua disciplina, para a 
orientação dos alunos (ex- aluno da 1' turma desta Academia, certamente recém 
formado);

1808 - Francisco Cordeiro da Silva Torres é nomeado lente da Cadeira de 
Cálculo; 1812 recebeu o título de doutor, por defesa de tesa, já como lente 
jubilado;

em 1701, teve como primeiro lente Luiz Francisco Pimentel 

(1701 a 1707); ao qual sucedeu João de Macedo Corte Real (1 707-

Biblioteca da Ajuda em Lisboa, 

PROGRAMA da mesma:

guardados na

e, em c. 1720, Diogo da Silveira Velloso - 

Engenheiro-mor do Reino Francisco Pimentel, na "Accademia Real de 

Fortiftcaçam'de Lisboa. Velloso foi autor de três tratados, dois deles 

redigidos como apostila da "Aula" do Recife. Os tratados, hoje

• c. 1819 - João Paulo dos Santos - lente substituto, depois lente jubilado com 
título de doutor por defesa de tese;



Fig.19C

SUPOSTA BIBLIOTECA DA "AULA MILITAR DO RECIFE"

R41

TRATADOS MANUSCRITOS, APOSTILAS DA "AULA MILITAR DA 
PRA ÇA DE PERNAMBUCO" (RECIFE)

VELLOZO, Diogo da Sylveira. Architectura militar ou fortificação moderna. Dividida 
em duas partes, a Ignografica a Segunda ortográfica. Escrita por Diogo da Sylveira 
Vellozo. Tenente General da Artelheria na praça de Pernambuco. Anno 1743. Tomo 
I. (236 folhas)

AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS SÂO OS TRATADOS PORTUGUESES:

FORTES, Manoel de Azevedo. Tratado do Modo o mais facil, e exacto de fazer as 
Cartas Geographicas, assim da terra/ como de mar, e tirar as plantas das Praças, 
Cidades, e Edifícios com instrumentos, e sem instrumentos, para servir de instrucçam 
à fabrica das Cartas Geográficas da Historia Ecdesiastica, e Secular de Portugal. 
Tirado dos Melhores Authores, e composto por Manoel de Azevedo Fortes, 
Académico da Academia Real da Historia, Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, 
Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade (...), e Engenheiro mór do 
Reyno. Lisboa Occidental: Na Officina de Pascoal da Sylva. Impressor de Sua 

Magestade, 1722. (BNL - HG 23430P) _ _______

VELLOZO, Diogo da Sylveira. Opvsculos Ceometricos. Recopilados no Prezente 
volume por Diogo da Sylveyra Vellozo Tenente General de infanteria com o 
exercício de Engenheyro na praça de Pernambuco. Anno de 1732.
[Opusculos Ceometricos divididos em quatro tratados. O primeyro da divizam das 
superfícies. O segundo da fabrica e uzos do Patometra (sic). O terceyro de problemas 
vários de geometria, trigonometria e fortificaçam muy curiozos. O quarto da forma 
em que se devem extender os tres pez de hombro a hombro e sette de peyto a 
espalda na formatura dos esquadrões com vários problemas da sua formatura e 
outros de Arithmetica e no fim explicaçam das medidas dos canos de agua que se 
uzam em Portugal].

VELLOZO, Diogo da Sylveira. Geometria Pratica. Tomo I. Dividido em tres tratados. 
No primeyro se ensina a construcçam de todos os problemas necessários para o uso 
da fortificaçam. No segundo se trata da invençam dos Senos, Tangentes, e Secantes, 
com o seu uzo na soluçam dos triângulos. No terceyro se contem a fabrica dos 
logarithmos, assim dos numeros absolutos, como dos mesmos Senos, Tangentes, e 
Secantes com a mesma, soluçam dos triângulos, e de muytos outros problemas 
coriozos dictados na Academia Real da fortificaçam. Por Francisco Pimentel. 
Engenheiro mor do Reyno. Anno 1699.
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VAUBAN. De 1'attaque et de la défense des places par Monsieur le Marechal de 
Vauban; Tome second contenant un traité pratique des Mines, par le mesme; et un 
autre de la guerre en general. Par un officier de distinction. Nouvelle edition, plus 
correcte que la précedente, & enrichie de plusieurs notes nouvelles & instructives. A 
La Haye, chez Pierre de Hondt, 1743 (BNL - SA 3947 P).

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portugue?. dividido 
Geometria Pratica sobre o papel, 

aos Engenheiros: o 
no apendice a Trigonometria 

os Engenheiros, e mais officiaes 
Manoel de Azevedo Fortes, Académico da Academia Real 

na Ordem de Christo, Brigadeiro de 
Engenheiro mór destes Reynos, &c.

Lisboa Occidental: Na Officina de Manoel Fernandes da Costa; Impressor do Santo 

Officio, 1728.

* PIMENTEL, Luís Serrão. Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificaçoens das 

Praças Regulares & Irregulares, Fortes de Campanha, e outras obras pertencentes a 
Architectura Militar. Distribuido em duas partes, operativa e qualificativa .... Lisboa, 

Impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1680.

Serrao Pimentel constitui-se na mais importante referência de Velloso, já que sua formação se deu na 
Academia da Corte em fins do século XVII, antes do movimento renovador encabeçado por Azevedo 
o es. esse sentido, todos os tratados holandeses que integravam a suposta biblioteca da Aula de Lisboa 

nos tempos de Pimentel lhe serviram de base, não cabendo aqui repetí-los.

FORTES, Manoel de Azevedo. O Engenheiro Portuguez dividido em dous Tratados. 

Tomo segundo, que comprehende a Fortificação regular, e irregular: o ataque, e a 
defensa das Praças; e no Appendice o uso das Armas de Guerra. Obra moderna, e de 
grande utilidade para os Engenheiros e mais Officiais militares: tirada dos mais 

celebres Authores, e dos Diários das ultimas guerras da Europa. Composta por 
Manoel de Azevedo Fortes, Académico da Academia Real da Historia Portugueza, 
Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de 
Sua Magestade, e Engenheiro mór destes Reynos, &c. Lisboa Occidental: Na Officina 

de Manoel Fernandes da Costa; Impressor do Santo Officio, 1 729.

Tomo Primeyro, que comprehende a 
terreno: o uso dos instrumentos mais necessários 
desenhar, e dar aguadas nas Plantas Militares; e 
rectilinea. Obra moderna, e de grande utilidade para 
militares. Composta por 
da Historia Portugueza, Cavalleiro Professo 
Infantaria dos Exércitos de Sua Magestade, e

em dous Tratados, 
e sobre o 
modo de

VAUBAN. Traité de Fattaque et de la défense des p/aces. Par M. de Vauban. 
Nouvelle edition beaucoup plus correcte & ample que la précedente, enrichie de 
notes instructives, & de l'Eloge de M. de Vauban. A La Haye, chez Pierre de Hondt, 

1742 (BNL-SA 3946).

OUTRAS REFERÊNCIAS:



Santos //

Praça do Recife com destacada

atividade.

especial

", tratando essencialmente de

profissão Velloso comenta:

r 4 

mandado o Capitão de Eng. Diogo da Silveira Velloso à Vila de Santos 

para ver de que necessitava aquela praça para sua defesa e das suas 

barras"325. Entretando fixou-se em Pernambuco a partir de 1720, onde 

foi Tenente General da Artilharia e Tenente Mestre de Campo General,

Enquanto os primeiros tratam das matemáticas aplicadas - em 

da Geometria Prática - necessárias à formação do engenheiro, o

com exercício de engenheiro na

325 (Catálogo de Documentos de SP, IHGB: 30, Arq. 1123)

último discorre sobre a "Hercotectonica, ou Munitoria"e portanto "se

Militar. Não se

occupa da detineaçaõ, & fabrica

desenho, orientando quanto a sua importância para a Arquitetura 

referia à mera representação gráfica mas ao 

instrumental de projeto necessário para a consecução das obras. Sobre 

a importância dos engenheiros e os conhecimentos necessários à sua

Sobre o engenheiro português Diogo da Silveira Velloso, sabemos que 

por Carta de 22/2/1 702 foi nomeado Capitão engenheiro na Colónia 

do Sacramento (VITERBO, 1988: III, 48-49) e em 1720, promovido a 

Sargento-mor honorário pelos serviços prestados no Brasil. Nesse 

interim, atuou na Praça do Rio de Janeiro e, em 1704, na Praça de
Fig.197

o Governador do Rio de Janeiro dá conta de haver



"E porque podem ser muytos outros e vários os intentos, deve o 
ENGENHEYRO SER MUYTO CiRCUNSPECTO E PREVISTO PARA 
SABER BEM INFORMAR AO PRÍNCIPE, E AOS SEUS MEN/STROS 
DO CONSELHO DE ESTADO E GUERRA, A QUEM TOCA A 
DEUBERAÇAÕ DOS LUCARES QUE SE DEVEM FORTIFICAR./ 
ENCENHEYRO CHAMAÕ HOJE TODAS AS NAÇÕES POLÍTICAS 
AO ARCHITETO DAS FORTIFICAÇÕES, NOME QUE LHE DERAÕ 
OS PERITOS DA ARTE MILITAR, PORQUE COM ENGENHO E 
INDUSTRIA FAZ TANTO SERVIÇO NAS FUNÇÕES DA GUERRA, 
QUANTO OS OUTROS SOLDADOS COM O VALOR DO AN/MO, 
E FORÇAS DO CORPO./ DEVE POR TANTO SER DOTADO DE 
HUM SUBLIME ENGENHO, E EM PRIMEYRO LUGAR DEVE SABER 
GEOMETRIA, PORQUE SEM ELLA NAÕ PODERÁ DAR RAZAÕ 
SOLIDA DAS SUAS OPERAÇÕES: DEVE SABER ARITHMETICA 
PARA SABER DAR RAZAÕ DA SOMMA DAS DESPEZAS: DEVE 
SABER RISCAR, PORQUE SERIA COUZA VERGONHOZA NAÕ 
PODER MOSTRAR AO SEU GENERAL A PLANTA DA FOTURA 
OBRA: DEVEJUNTAMTE TER NOTICIA DA ARCHITECTURA SEV/L, 
PARA SABER ORDENAR AS FACHADAS DOS PORTAYS; AS 
PONTES, OS QUARTEYS, OS ARMAZÉNS, E OUTRAS COUZAS 
QUE SAÕ MAIS PRÓPRIAS DESTA ARCHITECTURA QUE DA 
MEUTAR; DEVE TER NOTICIA DA MECAN/CA PARA SABER 
CONHECERA FORÇA DE QUAISQUER INSTRUMTOS, E SABELLOS 
APLICAR QUANDO LHE SEJA NECESSÁRIO./Deycho outras muytas 
e boas qualidades que deve ter hum Engenheyro; fina!mente deve 
ser vaterozo, porque como nos sitios das praças he sua obrigaçaõ 
traçar as trincheyras dos aproxes, as praças de armas, as galarias, os 
alojamentos sobre a contraescarpa, e conduzir estes trabalhos athe o 
pé das muralhas da praça opugnada; e estando dentro delia he sua 
obrigaçaõ ordenar as cortaduras e todas as mais obras que se fazem 

para reparar a brecha, e prohibir o asalto o que tudo se naõ faz sem 
hum grande risco de sua pessoa" (p. 17v-18).

"Cap. C /../ TRES SAÕ OS MODOS PORQUE SE EXPLICA A 
DISPOZIÇAÕ DE QUALQUER DESENHO, ASSIM NA 
ARCHITECTURA SEVIL, COMO TAMBÉM NA MEUTAR, a saber 
IGNOGRAFICA a qual he a plana reprezantaçaõ de toda a obra da 
fortificaçaõ sobre o plano horizontal./ORTOGRAFIA, OU PERFIL he 

a Reprezentaçaõ do valo e fosso cortado em ângulos rectos por hum

Sobre a importância do desenho na formação do engenheiro, complementa.
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plano perpendicular ao dito valo e fosso./ SCENOGRAFIA chamada 
vulgarmente prespectiva, he a pintura da fotura obra como a 
parecerá a quem a vir de alguã certa distancia" (VELLOZO, 1743: 
20-20v)/ Cap. 7°. Do modo de tirar a planta do terreno para assento 
da fortificação": "Toda a fortificaçaõ assenta sobre alguma FIGURA 
GEOMÉTRICA; A ELEYÇAÕ DESTA FIGURA PERTENCE 
PART/CULARMENTE AO ENGENHEYRO: NAS CAMPANHAS 
RAZAS, E LIVRES HE FACIL DE ACCOMODAR QUALQUER QUE 
L HE PARECER; POREM NOS SÍTIOS IRREGULARES, E COM AL TOS 
E BAYXOS PENDE ESTA ELEYÇAÕ DA DISPOZIÇAÕ DO TAL 
TERRENO, E AQU! HE QUE SE VE A BOA ELEYÇAÕ E PRATICA 
DO ENG/NHEYRO; DEVE POR TANTO PRIMEYRO QUE TUDO 
TIRAR A PLANTA DO SITIO, E DESCREVELO EM HUM PAPEL 
COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS PARA MELHOR 
EXAMINAR E JULGAR SE HE CAPAZ DE HUÃ FORTIFICAÇÃO 
REGULAR, OU SE DEVE SER FORTIFICADO 
IRREGULARMENTE./Para este exame se necessita de algum instrurri0 
dos em que ja falamos na planemetria com que se possaõ medir, e 
huã cadea de arame dividida por humas argotinhas de dez em dez 
palmos ou pés; o que assim preparado se signa/araõ com balizas 
todos os angu/os que tiver a figura natural do terreno, que 
supponhamos he o exagono irregular AXYZRG (HG 3a.) da qual se 
fará hum RASCUNHO AINDA QUE TOSCO EM HUM PAPEL que 
servirá de MEMORIAL para nelle se escreverem as medidas que se 
tomarem, o que assim feyto se armará o instrumento em qualquer 
dos ângulos da dita figura signa/ada, como por exemplo no angulo 
A, e olhando pellas pi notas para as duas balizas dos dous ângulos G 
e ma is X o instrumento mostrará de quantos graos he dito angulo A, 
os quais se assentaraõ no memorial ou Rascunho, e logo se midiraõ 
os lados AX, e Ag com a cadea: feyto isto se mudará o instrumento 
para o angulo X, e olhando pellas pinu/as do instrumento para as 
balizas do angulo A, e do angulo Y se assentaraõ os graos que o 
instrurd0 mostrar pe/o valor do dito angulo X, e dahi com a cadea se 
medirá o lado XY: da mesma sorte se medirá o angulo Y, e os mais 
ângulos, e também os outros lados, o que assim feyto se 
DESCREVERÁ A FIGURA NO PAPEL BEM AJUSTADA, E 
SEMELHANTE Á DO TERRENO POR MEYO DE HUM 
SEMICÍRCULO DE LAMINA TRANSPARENTE, OU DE LATAÕ 
ABERTO NO MEYO, descrevendo por elle os angu los no papel do 
mesmo numero de graos, graos e minutos notados em Lembrança, 
os Lados se mediraõ no papei por huã Unha dividida em partes 
iguais a que chamaõ ESCALLA, OU PETIPÉ, a qual representará o 
mesmo genero de medidas que foraõ tomadas no terreno, como por 
exemplo palmos, pés, ou braças, como se ve dentro da mesma figura 
o petipe EF/.../E naõ só deve o Engenheyro ser solicito em medir



abstrato

principais referências:

às

Tal como aprendera na "Aula Régia" de Lisboa, Velloso ensinava seus 

discípulos a desenhar (i. e. racionar) e jamais reproduzir em 

fórmulas prontas. Ensinava-os

Restava finalmente tratar da ordem das ruas, dispoziçaõ dos 
edifícios, praças e mais partes interiores da fortaleza quando se haja 
de edificar ALGUMA DE NOVO EM PAIZ DESPOVOADO, como 
pode suceder em algumas destas nossas Conquistas, ou quando seja 
ja a terra povoada: restava a forma dos quarteys para os soldados, 
dos armazéns para as armas, e para a potvora, dos payois para os 
mantimentos, hospitays, e mais oficinas necessárias á conservaçaõ e 
commodo da guarniçaõ militar, mas como disto se trata no nosso 
Methodo Luzitanico parte la. Secçaõ Z. Cap. 11 pag 319 onde se 
pôde ver..." (VELLOZO, 1743:236-236v)

todos os lados e ângulos, com muyta exacçaõ, mas deve aplicar toda 
a deligencia para que lhe naõ f/que couza alguma de importância 
assim dentro como fora da figura que hade fortificar, a qual naõ seja 
por elle bem reconhecida: dentro da figura tratando da fortificaçaõ 
de alguma cidade deve DELIGNIAR NA PLANTA as pontes, portas, 
diques, e couzas semelhantes; e fora da figura todos os lugares 
circumvezinhos, aqueductos, pauys (sic), estradas, quintas, bosques, 
e outras couzas desta qualidade, para que revistas todas com 
cuydado, e com PRUDENCIAL JUIZO F/QUE FACIL AJUDAR COM 
A ARTE AQUILLO QUE PÓDE SERVIR PARA A DEFENÇA, E 
REGEYTAR, OU EMMENDAR O QUE PUDER SER DE PERJUIZO; E 
ASSIM TAMBÉM MAIS FACILMENTE RECONHECER QUE FIGURA 
PÓDE ACCOMODAR, OU REGULAR, OU MAIS PRÓXIMA A 

REGULARIDADE, a qual outra vez tornará a conferir sobre o terreno 
para evitar de novo algum inconveniente que naõ fosse advertido ao 
principio; nem se deve cançar de tanta CAUTELLA, poys na 
pnmeyra eleyçaõ da figura está a mayor parte do acerto e 
propriedade da fortificaçaõ" (VELLOZO, 1743: 21 v-24)

a propor as soluções mais adequadas ao 

sítio encontrado, minuciosamente levantado a priori, conforme 

técnicas e instrumentos descritos nos tratados de Manoel de Azevedo Fortes.

Sobre o desenho da cidade segue Serrão Pimentel, uma das suas
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325 Sobre o assunto tratamos no artigo: BUENO, B. P. S. Desenho e desígnio: o Brasil dos engenheiros 

militares. Oceanos, 41, 2000.

ao tratado " O Engenheiro

Sobre o conceito de Guerra do período, baseava-se muito mais na 

defesa que no

"La p/ace forte est en effet La cristallisation des rapports d'un point 
forme avec !e territoire et 1'armée dans une période ou la nature des 
confUts n'avait pas, jusqu'ici, contribué à concentrer les forces et 
encore moins à les disposer se/on les facteurs temps et espace. La 
p/ace forte fait pénétrer te príncipe de la non-divisibilité des forces 
dans I'espace et conduit à penser les rapports du militaire avec 
l'ensemble du pays. EUe est protection indirecte de I'espace 
intérieur; elle est parfaitement adaptée à la couverture d'un territoire 
non occupé ou non encore pleinement contrôlé: 'Si 1'ennemi 
n 'en/ève pas !a forteresse, H ne dominera pas la province"'.

renovou centenas delas na França, materializando 

urna verdadeira ideologia da "praça forte"e concretizando uma teoria 

da fronteira e do espaço centralizado. Segundo Alliès (ALLIÈS, 1980:170)/

"chave"

ataque. Este partido condicionou o desenvolvimento das 

chamadas praças fortes"325. Vauban - inúmeras vezes citado por 

Velloso e certamente a maior referência sobre o assunto - a partir de 

1 660 construiu ou

No "Parecer do Pe. João Baptista Carbone"

Portuguez" (1 729) de Manoel de Azevedo Fortes, a metáfora 

representa o conceito que acabamos de descrever: "... A matéria de 

que trata he muito utH para os que se dedtcão ás arduas emprezas da 

guerra; porque assim como nestes nossos tempos a principal defensa 

dos Reinos consiste nas Praças, que saõ as CHA VES com que se fechão 

aos inimigos; assim o maior empenho da milícia moderna he naõ só 

expugnar as alheias, mas com muito maior cuidado defender as 

próprias; e huma e outra cousa ensina o Author neste hvro, mostrando



//

controle do território está presente na obra de Velloso. Provavelmente

não das fronteiras, tratando inclusive

da situação das "Conquistas". Sobre o assunto o autor adverte: "Cap.

, em caso

1743: 16v-"confins" (VELLOZO,

17v). Ao contrário do nas expedições

meados do

sobre a questão da fortificação ou

3°. Se he melhor fortificar as

que diz Velloso, optou-se 

científico-demarcatórias enviadas 

século,

do Tratado de Madri (1750), o texto de Velloso é o primeiro a versar

por ocasião da

fronteyras ou o meyo do estado" /.../ 

"Havendo discorrido no Cap. antecedente serem as fortalezas uteys a 

todos os Príncipes; antes de passar adiante parece conveniente resolver 

se se devem fortificar antes as praças fronteyras, ou as do coraçaõ do 

estado, porque nisto ha diversos pareceres". Demonstra conhecer 

inúmeros argumentos pró e contra cada uma das variavéis mas tem 

opinião própria acerca da questão. Aos exemplos estrangeiros mescla 

o seu parecer, concluindo ser preferível, em caso de "paiz grande", 

fortificar seu interior ao invés dos

ao Brasil, a partir de 

pela fortificação da linha de fronteira definida 

assinatura do Tratado de Madri.

em decorrência dos ecos das futuras negociações para a formalização

com singular ordem, e acerto, assim o modo com que se defendem e 

expugnaõ como também a Arte ma is appurada, com que se edificão".

Esse conceito de guerra de defesa baseada nas "praças fortes" para



A "Aula de Fortificação" do Estado do Maranhão (São Luís)

•M

A Carta Régia de 15/1/1699, que criou a "Aula de Fortificaçãd' do 

Estado Maranhão (ARAÚJO, R.,

Ytovernador e Capitão General do Estado do Maranhão. Amigo. Por 
ser conveniente a meu servisso, hei por bem que NESSE ESTADO 
EM QUE HÁ ENGENHEIRO HAJA AULA EM QUE ELLE POSSA 
ENSINAR A FORTIFICAÇÃO havendo nella TRES DISCÍPULOS DE 
PARTIDO OS QUAIS SEAN PESSOAS QUE TENHAÕ A 
CAPACIDADE NECESSÁRIA PARA PODEREM APRENDER, E PARA 
SE ACEITAREM, TERÃO AO MENOS DEZOITO ANOS DE IDADE, 
OS QUAIS, SENDO SOLDADOS SE LHES DARÁ ALÉM DO SEU 
SOLDO, MEIO TOSTÃO POR DIA; E NÃO O SENDO, VENCERÃO 
SÓ O DITO MEIO TOSTÃO; TODOS OS ANNOS SERÃO 
EXAMINADOS PARA SE VER SE SE ADIANTAÕ NOS ESTUDOS, E 
SE TÊM GÊNIO PARA ELLES PORQUE QUANDO NÃO 
APROVEITEM PELA INCAPACIDADE SERÃO LOGO EXCLUÍDOS; e 
quando seja pella pouca aplicação, se lhes assignará tempo para se 
ver o que se me/horão; e quando se não aproveitem nelle serão 
também despedidos, E quando hajaõ pessoas que voluntariamente 
queiraõ aprender, sem partido serão admitidas, e ensinadas PARA 
QUE ASSIM POSSA NESSA MESMA CONQUISTA HAVER 
ENGENHEIROS E SE EVITEM AS DESPEZAS QUE SE FAZEM COM 
OS QUE VÃO DESTE REINO, E AS FAL TAS QUE FAZEM AO MEU 
SER V/SSO, enquanto chegaõ os que se mandaõ depois dos outros 
serem mortos; de que me paresceo avizarvos para que tenhais 
entendido a Resolução que fui servido thomar neste particular. Esta 
ordem mandareis registrar nas partes necessárias, e fareis com que se 
faça publica para que venha a notícia de todos. Escrita em Lisboa a 

15 de janeiro de 1699. Rei."

328 AHU - Caixa 825 (110). Traslados de Cartas Régias determinando que houvesse aula e o engenheiro 

ensinasse fortificação, 15/1/1699.

1992: Doc. I328) tem o mesmo teor e 

data da Carta Régia que criou a "Aula de Fortificação" do Rio de 

Janeiro, ambas estabelecidas como parte da política de difusão das 

Academias reino afora, dos tempos de D. Pedro II:



apenas a partir de 1757, como veremos a seguir.

A "Aula de fortificação do Estado do Crão Pará e Maranhão" (Belém)

de 22/11/1752 que determinou a instituição de uma

"Aula" em Belém (ARAÚJO, R.,

Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José de Carvalho e

"Dom José por graça de Deus (...) Faço saber a vós, Governador e 
Capitão do Crão Pará e Maranhão, que eu sou servido ordenar-vos 
passar a observar nas tropas de vossa repartição o conteúdo no 
DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1732 de que com esta se vos

A Carta Régia329

329 Arquivo Público do Pará. Códice 884, f. 25.

Pará, com capital transferida de São Luís para Belém (1751). Para 

Governador do Estado do Pará foi nomeado Francisco Xavier de

Sobre a "Aula do Maranhão" não dispomos de outras informações 

além desta, mas ao que tudo indica, teria sido substituída pela "Au/a 

de Fortificação do Grão Pará", estabelecida em 1 752, quando o antigo 

Estado do Maranhão converteu-se em Estado do Maranhão e Grão

dos Negócios

Melo, futuro T

Mendonça Furtado, irmão do então Secretário

Ministro de D. José I e Marquês de Pombal (1 769).

A nova capital passou a contar com "Aula" e "lente" efetivamente

1992: Doc. II), pautava-se num 

DECRETO mais antigo, de 24/12/1 732 (cuja cópia está anexa), que 

estabelecia aspectos do funcionamento das "Aulas" a partir de então, 

tal como a congénere lisboeta:



em Eivas

“Au!a^' - inclusive dos seus EXAMES - diretrizes ainda válidas, 20

anos mais tarde, na extremidade Norte da "Conquistai':

A copiando Decreto de 24/12/1732 que estabeleceu "Aulas"

e Almeida nos fala portanto da ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO das

remete cópia assinada peto meu Secretario do Conselho Ultramarino 
sobre o estabelecimento de mais Academias Militares, para que se 
possa aprender esta ciência. E! Rei Nosso Senhor o mandou pelos 
seus conselheiros do Conselho Ultramarino abaixo assinados e se 
passa por duas vias. Caetano Ricardo da Silva a fez em Lisboa 22 de 
Novembro de 1752".

'Por ser conveniente ao meu serviço os meus vassalos a doutrina 
militar, tão importante para a defensa e conservação dos meus 
Estados, e que hajam Academias Militares em que possam aprender 
esta ciência, hei por bem que ALÉM DA ACADEMIA MILITAR 
ESTABELECIDA NESTA CORTE E A DA PRAÇA DE VIANA NA 
PROVÍNCIA DO MINHO, se estabeleçam mais duas Academias 
Militares, uma na PRAÇA DE ELVAS, PROVÍNCIA DO ALENTEJO, e 
outra na de ALMEIDA, PROVÍNCIA DA BEIRA, cujos LENTES E 
SUBSTITUTOS nomeareis contando-me da sua capacidade. E nas 
ditas Academias se observara o mesmo que se deve observar na 
desta corte no que respeita as LICENÇAS E FREQUÊNCIAS DOS 
DISCÍPUL OS, e tudo o ma isque a este respeito está estabelecido por 
decreto e resoluções minhas, e que pelo tempo diante eu for servido 
determinar. Sendo doutrinamento EM TODAS AS ACADEMIAS O 
UNIFORME NAS POST/LHAS QUE SE D/TAREM, E NO LIVRO DE 
PONTO EM QUE SE NOTAM AS FAL TAS DOS DISCÍPULOS QUE 
TEM PARTIDO, se fara também o assento de todos os mais em geral, 
SE NOTARAÕ AS SUAS FALTAS PARA SE LHE ATENDER NOS 
EXAMES QUE FIZEREM, NOS QUAIS, SE HOUVER IGUALDADE DE 
FREQUÊNCIA E DOUTRINA DEVEM PRECEDER ESTES AOS DO 
PARTIDO, obrigando-se porém as mesmas condições, as quais 
aqueles se obrigam. Sou servido que os oficiais e slodados das 
minhas tropas que cursarem as ditas Academias, e fizerem especial 

progresso, netas sejam atendidos para os seus acrescentamentos no 
Meu CONSELHO DE GUERRA. E os DISCÍPULOS que nas ditas

330 Arquivo Público do Pará, Códice 884, f. 26.
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ACADEMIAS se aplicarem para seguirem a profissão de 
ENGENHEIROS naõ seguiraõ nos postos sem serem EXAMINADOS, 
e o serão todos os postos que se lhe ocuparem até o de tenente ceL 
Inclusive, porque para os mais postos de tenente cel. para cima se 
supõe naõ se necessitarem já EXAME, O QUAL SE FARÁ PELO 

ENGENHEIRO MOR DO REINO E MAIS EXAMINADORES, NA 
PRESENÇA DOS MINISTROS DO MEU CONSELHO DE GUERRA e 
Junta dos três Estados, a quem se ajuntarão outras pessoas militares, 
nas ocasiões em que eu for servido nomia-los. E serão 
PERGUNTADOS sobre todas as partes que se compõe aquela 
profissão como ACAMPAMENTOS, ENTRICHEIRAMENTO DOS 
EXÉRCITOS, ATAQUES GERAIS E PARTICULARES, MEDIÇÕES, 

PLANTAS E CARTAS GEOGRÁFICAS, E MAIS PARTICULARMENTE 
NO QUE RESPEITA AS FORTIFICAÇÕES , ATAQUE E DEFENSA 
DAS PRAÇAS, advertindo que naõ so se devem aplicar a forma e 
método das ditas fortificações mas com igual cuidado aprenderão o 
MODO COM QUE SE DEVEM FABRICAR COM SEGURANÇA 
PARA QUE NAÕ HAJA ENGANO NA ESCOLHA DOS MATERIAIS 
DE TUDO O MAIS QUE DEPENDA DA PR A TICA. Para que os 
oficiais militares, com a comunicação e frequência dos engenheiros, 
se possam melhor instruir da doutrina militar, sou outrossim servido 
que cada regimento ou terço pago de infantaria haja daqui em 
diante uma companhia em que os oficiais dela sejam engenheiros de 
profissão, e será em cada regimento aquela companhia em que 
primeiro vagar o posto de capitão. Depois de acomodados os 
oficiais de entertidos dos exércitos, e enquanto os oficiais de 
Sargento-mor inclusive, para cima, que se acham nos postos da 
infantaria com exercício de engenheiros, poderão ser opositores (?) a 
iguais postos que vagarem na mesma infantaria. E porque se tem 
introduzido que os MESTRES DOS OFICIAIS DE PEDREIROS E 
CARPINTEIROS SÃO OS MEDIDORES DAS OBRAS CIVIS 
APRENDAM NAS ACADEMIAS A PARTE DE GEOMETRIA PRÁTICA 
A QUE PERTENCE AS MEDIÇÕES, e para exercitarem, DAQUI EM 
DIANTE SERÃO EXAMINADOS PELO ENGENHEIRO MOR DO 
REINO, que lhes passará certidão para poderem ter o dito exercício, 
e AS CÂMARAS DESTE REINO E SENHORIOS, NÃO PASSARÃO 
CARTAS DE MEDIDORES, QUE NÃO AS PESSOAS QUE FORAM 
ASSIM APROVADAS PELO ENGENHEIRO-MOR, OU POR OUTRAS 
PESSOAS QUE EU FOR SERVIDO NOMEAR. O CONSELHO 
UL TRAMARINO tenha assim entendido, e pela parte que lhe toca o 
faça assim executar. Lisboa Ocidental, 24 de Dezembro de 1732. 
Diogo Range! de Almada Castelo Branco.



• Em Portugal, além da "Au/d’ da Corte, foram estabelecidas "Aula?

Beira (Almeida, 1732). No Brasil, na Capital do Estado (Salvador,

1 696),

Maranhão (1699), na Capitania de Pernambuco (1701) e no Estado

do Grão-Pará e Maranhão (1 752);

meus Estados";

GOVERNADOR DAS ARMAS das

Províncias ou

pudesse

“ aprender esta ciência";

• Desígnio em questão: "Por ser conveniente ao Meu serviço os

Meus vassalos a doutrina militar, tão importante para a defensa e

• Como vimos, durante os Reinado de D. Pedro II (Decreto de 1699),

D. João V (Decreto 1732), D. José I (e

política sistemática de difusão 

das "Academias Mi/itare?, reino afora;

Capitanias

"Academia Militai" junto às tropas da repartição onde se

Pombal) e D. Maria I, houve uma

na Capitania do Rio de Janeiro (1698/1699), no Estado do

nas Províncias do Minho (Viana, 1701), Alentejo (Eivas, 1732) e

seu 1 ° Ministro, o Marquês de

Ultramarino, dirigia-se ao

conservação dos meus Estados, e que hajam Academias Militares 

em que possam aprender esta ciência defensa e conservação dos

• Por Decreto o Rei, através do seu Secretario do Conselho

f\ título de conclusão do presente capítulo, é fundamental resumir os 

pontos básicos aqui explicitados:

ordenando-lhe que estabelece



• Lente

• As

Corte;

alunos.

estariam submetidos às mesmas condições de avaliação;

os conteúdos ministrados estavam padronizados;

deprofissãoem

serempostos semnos

exames até oa sucessivos

havia ma isposto de Tenente-coronel; dali para diante

necessidade de EXAME;

• Em Portugal, os EXAMES eram feitos pelo Engenheiro-mor do Reino 

e mais examinadores, na presença dos ministros do Conselho de

promoção dos seus postos 

arbitrado pelo CONSELHO DE GUERRA;

"naõ

não

• Deveria haver uniformidade entre as

disponíveis no local,

através do Conselho Ultramarino no caso das "Conquistas";

padrão da matriz da

inclusive através de um livro de ponto no

momento dos exames, ambos - partidistas e

novas "Academia^' deveriam seguir o

qual se anotavam as 

faltas tanto dos discípulos de "partido" (bolsistas) como dos demais

seguiraõ

EXAMINADOS", sendo submetidos

e substituto eram indicados pelo Governador, desde que 

"contando-me da sua capacidade", tudo

não partidistas -

nas "Academia^' terão

• Aos oficiais e soldados das tropas que "fizerem especial progresso 

conforme

• Desde que tivessem frequentado corretamente as "Au/ad', no

• Havia um controle das licenças e frequências dos discípulos,

seguir a

apostilas ("postilhas que se 

ditarem ^das diversas Academias de Portugal e do Brasil, ou seja,

• Aqueles "discípulod interessados

ENGENHEIRO



a

cartas geográficas,

particularmente no que respeita as fortificações, ataque e defensa

da pratica".

EPEDREIROS

deveriam

E

tais naexames

//

9 9 9

Cada “Regimento" ou "

modo com que se

haja engano na escolha dos materiais de tudo o mais que dependa

das praças, advertindo que naõ so se devem aplicar a forma e 

método das ditas fortificações mas com igual cuidado aprenderão o

poderem exercer o dito ofício junto às

SENHORIOS. Nas "Conquistai, na ausência do Engenheiro-mor, 

presença d° 

* em

Guerra e Junta dos três Estados, "... a quem se ajuntarão outras 

pessoas militares, nas ocasiões em que eu for servido nomia-los."

• Os EXAMES consistiam em PERGUNTAS sobre todas as temáticas

Prática correspondente às medições

PELO ENGENHEIRO MOR, que lhes passarria

CÂMARAS DO REINO

e mais

contempladas no PROGRAMA das "Aulas"pertinentes à profissão: 

"acampamentos, entricheiramento dos exércitos, ataques gerais e 

particulares, medições, plantas e

devem fabricar com segurança para que naõ

questão;

provavelmente ocorriam

ENGENHEIRO-DIRETOR ou ENGENHEIRO-CHEFE da “Praçd

"Companhid' 

profissão, desde que vago o posto de capitão. 

Sendo os MESTRES DOS OFICIAIS DE 

CARPINTEIROS OS MEDIDORES DAS OBRAS CIVÍS, 

instruir-se nas "Academias Militares" sobre a parte da Geomet

e depois EXAMINADOS 

certidão para

Terçd' pago de infantaria deveria ter uma 

na qual seus oficiais fossem engenheiros de



• Todas as DIRETRIZES REFERENTES ÀS "AULAS MILITARES" eram

do CONSELHOatravés" Conquistaiencaminhadas às

ULTRAMARINO, encarregado de executá-las.

Após cinco anos da instituição da referida "Aula de Fortificação do

Mendonça Furtado

dous Sargentos Mores

Engirf05 Manoel A/z Calheiros e Th ornas Roiz da Costa.

Alvarez Calheiros fora um destacado ex-aluno das Academias da

Pará já com patente de Sargento-morno

engenheiro.

carta datada de 26/7/1 758330,mais tarde,ano em

boas novasas

em

AlvaresManuel encaminhando umaCalheiros, 

encomenda de 24 JOGOS DE LIVROS 

professor:

comunicou, em 25/10/1757, a Tomé Joaquim da Costa Corte Real, a 

chegada dos engenheiros Manuel Alvares Calheiros

Rodrigues da Costa: "... Aqui chegaram (...) os

carta de 21/2/1759331, comentou sobre 

pelo mestre

e INSTRUMENTOS feita pelo

endereçada ao

". Manuel

Corte e

os progressos nela feitos

Quase um

do Alentejo, nomeado Ajudante-engenheiro 

designado para atuar

lente, Mendonça Furtado agradeceu

recebidas sobre o andamento da referida "Au/a" e no ano seguinte,

e Thomas

em 1751 e

W0Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa, no. 162. Cf. ARAÚJO, Renata M. As Cidades da 
Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão, 1998, p. 316.

Grão Pará' (1752), Francisco Xavier de



intuir os seus títulos e objetos, a partir do que vimos precedentememte

nas demais "Aulas Militares"do Brasil.

No momento da consolidação dos limites do Norte, através da criação

de uma rede eficiente de vilas e fortalezas, bem como do mapeamento

Governador Mendonça Furtado -

- e seus sucessores, promovessemirmão de Pombal

essas questões, visando aensino, das matérias relacionadas a

formação de técnicos locais, destinados a encabeçar os desígnios de

da região, era fundamental que o

a difusão do

// e E>C Srf. Por carta de 25 de Ou(° de 1757 que constituhia o 
n. 24 da Cotecção que remetia V. Exa. Naquella Frota partecipei a 
V. Exca o destino que deviam ter os dous Sargentos mores ENGiM° 
que na mesma Frota passaram a este Est., e devendo eu empregar, 
hu deiies no estabelecimento da AULA DE FORTEF/CAÇÃO que 
aqui intentava estabelecer, foi occupado no exercido de Mestre 
delia o Sargento mor MANOEL ALZ CALHE/ROS o qual chegando 
eu do Rio Negro, e preguntando-lhe os progressos q'tinha feito 
aquelle estabelecimento me respondeo o que aV Exa. Constará da 
Conta que me deu, a qual no seu original vem a V. Exa.
Quanto aos LIVROS que o mesmo Sargento mor pede, e se acham 
nos Armazéns do Reyno, me parecera, que se SM. for servido 
MANDAR VINTE E QUATRO JOGOS del/es à Provedoria da 
Fazenda Real para delia se repartirem áquellas pessoas, que se 
julgarem benemeritas, por desp: do Governador do Est. precedendo 
informação do Mestre da Aula, seria muy utH esta providencia.
Quanto porem a INSTRUMENTOS ou venham na forma que dis o 
dito Sargento Mor por conta da Comff, ou pela .... delle para virem 
he indefferente o mesm (?) e aquelle que S.M. determinar, será 
certamente os mais proprio, devendo eu (?) só (?) interessar-me em 
que com effeito os haja nesta cidade, para este importante 
ESTABELECIMENTO poder fazer progresso, o q. não pode haver 
sem estes (...) meyos (...). Pará, 21 de FeV° de 1759.

332 A lista deveria estar em outra carta. Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa, no. 159, fl.
145 v. Cf. ARAÚJO, Renata M. As Cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagao,

A lista dos livros e instrumentos solicitados desapareceu, mas podemos



analisou

aprofundar-se.

(Vila Rica, atua! Ouro Preto)

prática de Arquitetura no canteiro das obras da Casa dos Governadores

PARTIDISTAS DA "AULA DE FORTIFICAÇÃO DO ESTADO DO 
CRÃO PARÁ E MARANHÃO"

e executada pelo arrematante

1998, p. 316, Doc. XIII.
333 ARAÚJO, Renata M. As Cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão, 1998.
334 Não quer dizer que fosse o único discípulo de partido da referida "Aula", mas trata-se do único nome 
que conseguimos inventariar.
335 Apud: Passos da Paixão - o Aleijadinho. Rio de Janeiro, Alumbramento, 1984, p. 16-18.
336 O projeto concebido pelo engenheiro Alpoim, contou com um minucioso "apontamento anexo, 
datado de 13/6/1741, especificando detalhes para a construção da Casa dos Governadores de Vila Rica. O 
documento estava assinado pelos arrematantes, responsáveis pela execução do projeto, Manuel Francisco 
Lisboa e seu fiador Manoel Frz Pontes. Esse certamente era um procedimento normal empregado nas obras 
do Brasil Colónia. Apud: PARDAL, P. Exame de Artilheiros 1744 [edição fac-similar], p. 61 -64.

de Vila Rica, projetada por Alpoim336

As 'Tições práticas de Arquitetura" ministradas nos canteiros de obras

• Antes de 1767 - Florêncio Manoel Bastos334

então da Coroa portuguesa. Renata Malcher Araújo

ela remetemos o leitor interessado embrilhantemente a questão e a

O "Registro dos fatos notáveis, estabelecido pela Ordem Régia de 20 

de julho de 1782', realizado pelo segundo vereador do Senado da 

Câmara da Cidade de Mariana, Capitão joaquim José da Silva, datado 

de 1790 (BRETÃS, R. J. F., 1 858)335, atesta a existência de uma aula



do Brasil afora, ministradas informalmente pelos empreiteiros

encarregados da execução das mesmas:

Manuel Francisco Lisboa (PARDAL, P., 1987) - responsável pela obra e 

pelas "lições práticas de arquitetura que interessaram a muita gente".

O pequeno texto do Capitão Joaquim José da Silva indica que além 

das “Aulas Militarei oficiais concentradas nas Capitais regionais, 

havia “tições práticas de Arquitetura"nos principais canteiros de obra

"Pelos anos de 1715 ou 1719, foi proibido o uso do cinzel para não 
dilapidarem os quintos de Sua Majestade [obtidos com a produção 
do ouro] e por ordem régia de 20 de agosto de 1738 se empregou o 
escopro de Alexandre Alves Moreira e seu sócio na cantaria do 
palácio do governo [ em Vi la Rica], alinhado toscamente pelo 
engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim com baluartes, guaritas, 
calabouço, saguão e outras prevenções militares. NESTA CASA 
FORTE E HOSPITAL DE MISERICÓRDIA, IDEADA POR MANUEL 
FRANCISCO LISBOA COM AR JÓNICO, CONTINUOU ESTE 
CRANDE MESTRE SUAS LIÇÕES PRÁTICAS DE ARQUITETURA 
QUE INTERESSARAM A MUITA GENTE".
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Capítulo IV
O desenho e as obras
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4. O DESENHO E AS O B RAS

Após o exame do perfil e cultura profissional do engenheiro português,

passamos às suas obras, especialmente alguns casos exemplares no

Brasil, tão diversos como a Arquitetura Religiosa, Civil,

Militar e o Urbanismo,

exemplar

por falharem na sua aplicação prática.

DISCIPLINA GEOMÉTRICA.

com intuito de destacar aspectos da prática de

Os modelos de matriz clássica europeia cediam aos constrangimentos e imperativos locais, num processo 
de 'reinvenção de formas'para o qual também contribuía, há que dizê-lo, a experiência acumulada 

noutras latitudes, dos Açores a São Tomé e ao Oriente. Se mesmo a paisagem é o resultado dessa 
aprendizagem e simbiose de importações trazidas nos porões das naus da Carreira da índia tantas vezes 

deliberadamente (além de Tatuapara, o pnmeiro coqueiral e as primeiras mangueiras do Brasil podem ter 
sido cultivadas nas plantações da Quinta do Tanque, junto a Salvador, onde os jesuítas possuíam viveiros 

de aclimatação para testar essas mudas exóticas), tal como as plantas, as formas de arte foram aclimatadas 
pela dupla acção de privados e da Coroa no grande cadinho humano da capital" (MOREIRA, R, 1998: III, 

466).

em campos335

Começamos pela Arquitetura Religiosa, nem sempre relacionada à 

figura dos engenheiros que, nos casos em que houve a participação 

destes, contou com uma " traçá' erudita, marcada por uma evidente

obras, sempre que possível privilegiando casos consagrados ou

criticados no período, justamente por " aclimatarerrf de forma 

os cânones aprendidos nas "Academias" ou simplesmente

335 Cabe lembrar que os engenheiros militares estiveram envolvidos em todas as obras de envergadura 
patrocinadas pela Coroa, desde a construção de pontes e calçadas - tal como a magnífica Calçada do 
Lorena estudada minuciosamente por Benedito Lima de Toledo ( 1972) - como na construção de hortos 
botânicos, calçamento de ruas e praças, construção de chafarizes, cais, etc, que não nos cabe aqui 

enfocar para não nos alongarmos ainda mais.

concepção (i.e. raciocínio e desenho}, aprovação e construção das



4.1. A ARQUITETURA RELIGIOSA

foi dos

nos

(sóbria,Arquitetura

do Rococó.

um

norte da Bahia, 

Arquitetura

conceptores, mesmo em tempos do Barroco e

" chã'

A CAPELA DA CASA DE GARCIA D'ÁVILA, no porto de Tatuapara, no Fig.199 

litoral nortP rh constitui-se

um cariz castrense, fruto do

1998: III, 465). A casa sofreu

no mais antigo exemplar de

atenção para a natureza específica da produção 

arquitetônica portuguesa oficial, e por conseguinte da brasileira, 

séculos XVI ao XVIII, relacionada 

engenheiros,

gosto "ao

com " traçã' atribuída a

em boa parte à figura desses 

o que marca a permanência, por quase três séculos, do 

romand' ou de uma

desornamentada) de matriz clássica, adaptada ao contexto português e 

das "Conquistai, por vezes, com 

pragmatismo dos seus

Religiosa conhecido, 

engenheiro militar (MOREIRA, R., 

acréscimos no século XVIII, sendo o primeiro solar substituído por um 

imponente bloco palaciano em forma de U, construído por uma 

equipe de pedreiros contratados em 1716, em Vila Nova de Gaia, pelo 

então senhor da casa e primeiro morgado, Garcia de Ávila Pereira

Como veremos, a atuação dos engenheiros não se restringiu ao âmbito Fig198 

da Arquitetura Militar, sendo eles também responsáveis por projetos de 

Arquitetura Religiosa e Civil. Nesse aspecto, George Kubler336 

primeiros a chamar a



Salvador e Almoxarife da

freguezia junto a Póvoa de Varzim, de onde o Governador Geral do

Brasil e ele próprio seriam naturais. A concessão da sesmaria de

Tatuapara pelo Conde de Castanheira só ocorreu em 1560, o que

sobre ela o Pe. Fernão Cardim teceu elogiosa

ca

capela - entre 1560 e 1580. A capela já estava pronta e era famosa na

circunscreve as balizas cronológicas do conjunto primitivo - casa e

sua Alfândega, que iniciara a criação de 

cabeças de gado em 1551, ao fundar o Curral de São Pedro de Rates -

descrição: "é a mais formosa que há no Brasil, feita toda de estuque e 

tintim337, de obra maravilhosa de molduras, laçarias e cornijas, e de 

abóbada sextavada com três portas, e tem-na mui bem provida de 

ornamentos" (CARDIM, Fernão. Tratado da Terra e Gente do Brasil,

década de 1580 e

■» KUBLER, George. A Arqulleclera W* ChS. Entre as Espedan.s e » Diamantes 1521-170»,

» ™T,M „u TETIM - -A design

m™>p6de Pioio asado » «• ™
úmidos Vemos, por ,e kmbro „ „^o M de ser de bom bam, e bem coado,
trata va da sobras da Fortaleza do Rio Grande. , Ta! nó de tijolo, tetim ou tentim, coai a cal e
e sem sombra d'água salgada^ot^^nte Ksistenteque, atóm de servir no assentamento de pedras 
água, ou azeite, formava um xrviços de revestimento ornamentado àsemelhança do
também era usado, ao que ^do'nd' principalmente nos autores do século XIX, a
moderno estuque. Assim, nós vemo P°° com
palavra já designando nao só a^ela p° ' g V São Paulo, EDART, 1972. p.. 451. 
Cf. CORONA & LEMOS. Dicionário da Arquitetura brasileira.

(1694-1 734). Do núcleo primitivo, restou a erudita capela, em planta 

central hexagonal - com forma de torre - e três aposentos da primeira 

casa, com piso nobre e abóbadas de aresta de tijolo. Tratava-se de 

uma das mais vastas fazendas do Brasil de então, pertencente a um dos 

mais abastados latifundiários; rica em gado e açúcar. O comitente era 

o jovem Garcia d'Ávila, criado de Tomé de Sousa, feitor da cidade de



visível

erudição -

quiçá LOPO MACHADO -

A1998:

em L isboa,

obra indica um conceptor vindo do reino,

tijolo chato nas delicadas abóbadas de aresta e perfis das molduras - a

uma CAPELA DE RESIDÊNCIA RURAL, pertencente a 

um importante comitente (que teria condições financeiras e influência 

política para contratar o principal profissional atuante em Salvador), 

dotada de

principal profissional atuante em

uma planta geométrica regular perfeita e alçado marcado

por poucas aberturas (tal como as torres de defesa militar), formas

1585 apud MOREIRA, R., 1998: III, 465). Marcada por uma

em alvenaria de pedra trazida de longe com camadas de

hipótese defendida por Rafael Moreira é absolutamente plausível em 

se tratando de

III, 466).aqui permanecendo até 1563 (MOREIRA, R.,

ex-morador de Tomar que veio para o Brasil em 1555 como "mestre 

das obra? do 2° Governador Geral (1553 a 1557), D. Duarte da Costa,

caras aos "mestre das obras de fortificação"de então, em sintonia com 

o Renascimento italiano. É dos primeiros exemplos de "adimataçãd' 

dos modelos eruditos europeus (MOREIRA, R., 1998: III, 466) na 

distante Conquistã'-. "a capela tinha por orago N. S. da Conceição, 

padroeira da Ordem de Cristo, e a sua abóbada de fino lavor de 

estuques e retábulo em 

florentina, reflectem

três nichos de igual tamanho, de delicadeza 

a cultura do pleno Renascimento vigente em 

Portugal nos meados do sécu/o em construções dessa ordem de que 

dependia o governo espiritual da colónia: nomeadamente as ermidas 

de Santo Amaro (1549), em Lisboa, e São Gregório (1564) em Tomar, 

ambas poligonais e atribui veis a D togo de Torralva. É lógico que seu 

sentido não escaparia à elite cultural da cidade, a que Garcia de Á vila



Avançando nos séculos XVII e XVIII, de

retangular - à exceção da Igreja de N. S. da Glória do Outeiro -,

3. Fig.202

alvenaria caiada;

Kl

e capela-mor profunda;

uma complexa geometria, sobretudo nas suas fachadas;

o conjunto de projetos mais sofisticados da cidade339, apresentando

simetria especular, evidenciado pelo contraste entre a cantaria e a

jogo de proporções eas suas fachadas são marcadas por um

e os seus hóspedes jesuítas pertenciam, e que tão estranha forma 

hexagonal coberta por uma cúpula esférica - alusão ao 'globus mundi' 

- fosse, afinal, uma homenagem ao Salvador".

um conjunto de vinte e seisFig.2 

igrejas do Rio de Janeiro, minuciosamente estudadas por Sandra Alvin/'8’201 

(ALVIM, S., 1999), constatamos cinco exemplares338 concebidos por 

engenheiros militares, marcados por algumas características comuns:

nave única com corredor lateral340

2. essas igrejas apresentam um PARTIDO GERAL comum: planta

1. esse 1/5 de igrejas cariocas, assinadas por engenheiros militares, é

1 Excluímos aqueles casos, cujo atribuição é duvidosa, como por exemplo a Igreja de Nossa Senhora do 
Desterro, do Convento de Santa Teresa (1750); a Igreja do Convento de Nossa Senhora da Ajuda (1750, 
demolida em 1911) e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte (1735), atribuídas a José 
Fernandes Pinto Alpoim, sem comprovação documental. Cf. PARDAL, Paulo. Nota biográfica sobre 
Alpoim. In: Exame de Artilheiros 1744 [Reprodução fac-similar), 1987, p. 21-27.
339 Somados às Igrejas de São Pedro dos Clérigos, da Ordem Terceira do Carmo e da Ordem Terceira de 

São Francisco.
3-10 As Igrejas de de N. S. de Monserrate do Mosteiro de São Bento e de N. S. da Candelária sofreram 
reformas posteriores ao projeto original, sendo as suas plantas transformadas de nave única em três naves, 

incorporando os corredores laterais.



predomínio do frontão

Fig.203

demonstra

aos seus frontispícios.

em três naves, incorporando o

e a segunda por Frei Bernardo de

A IGREJA DE N. S. DE MONSERRATE, DO MOSTEIRO DE SÃO 

BENTO, teve a

triangular, típico do léxico clássico, o que confere certa austeridade

coro. Um frontão triangular

marcações e

primeira "traça" assinada por Francisco de Frias da

Mesquita, em 1617 (SILVA-NIGRA)

São Bento, em 1670, responsável entre outras alterações, pela 

transformação da igreja de nave única 

antigo corredor lateral. O corpo central da fachada, marcado por 

pilastras toscanas de cantaria, é ladeado por duas torres ligeiramente 

recuadas, encimadas por cobertura piramidal. O frontispício encontra- 

se dividido em cinco tramos verticais e dois horizontais. O primeiro 

tramo horizontal, em cantaria, é constituído pela arcada da galilé e o 

segundo marcado pelas três janelas do 

coroa a composição e uma pequena janela no seu tímpano marca o 

eixo de simetria que divide o conjunto em duas partes rigorosamente 

iguais. O estudo das proporções da fachada, 

reguladores da

4. à exceção da Glória, observa-se o

a partir dos princípios 

sua composição (ALVIM, S., 1999: 119 e 243-244), 

um complexo arranjo geométrico entre as partes (vãos, 

ornamentação) e o todo. A composição da fachada de 

Bento é marcada pela associação de quadrados de mesma 

são. O corpo central, abaixo do frontão, conforma um quadrado 

cuja metade do lado corresponde à largura da torre, que se organiza a 

partir da sobreposição de três quadrados, submódulos do central. O



da malha

constante entre

“Aula

conjunto fica portanto ordenado por uma malha composta de quatro 

módulos equivalentes à largura total, três equivalentes à altura das 

torres laterais e dois ao corpo central. Segundo Sandra Alvim (1999: 

119), as linhas horizontais do frontispício, ou seja, a altura de seus 

elementos, são obtidas pelo rebatimento das diagonais dos quadrados 

e de seus múltiplos. Além destes, pode-se traçar outros a 

partir dos eixos verticais do corpo central, que também estabelecem as 

alturas dos vãos do primeiro e segundo pavimentos. Verifica-se, deste 

modo, uma relação constante entre as diferentes alturas das 

envasaduras, cimalhas e frontão e as larguras da fachada, as quais 

correspondem à proporção 1:1,414, ou seja, 1: ^2".

Esse complexo jogo de proporções, com base no quadrado, revela um 

bom "desenhd' e profundo conhecimento da tratadística italiana, não 

por acaso, obra do engenheiro-mor do Brasil no período (c.1616 - 

c.1635), com sólida formação teórico-prática como "partidista" da 

de Architectura do Paço da Ribeird'. Num longo relatório 

redigido em 1684, intitulado "Dedaraçoins de Obrad, que 

acompanhava as plantas da reforma, Frei Bernardo de São Bento, além 

de tecer juízos estéticos, longas considerações técnicas e lamentações 

referentes à má qualidade dos pedreiros seus predessores, diz-se 

discípulo de Serlio e faz muitas referências à doutrina do famoso Luis 

Serãd'. Tal preciosa informação, apresentada por Germain Bazin, vem 

curiosamente acompanhada de uma interrogação. O grande 

historiador de Arte francês se perguntava quem era o tal Luís Serrão, e 

podemos afirmar que era ninguém mais que o célebre engenheiro e



I

//

• • •

um fator indicativo de um bom tracista, do padrão de

militar. Sobre o provável autor, pouco se sabe. Durante 10 anos serviu

Lisboa, Mafra, Província do

(1738, segundo Viterbo), foi

projeto atribuído ao

sem base documental. No entanto, a sua complexa geometria pode ser 

um engenheiro

no posto de Ajudante de engenheiro em 

Alentejo e Açores. Em 15/9/1739341 

nomeado por D. João V para servir na praça do Rio de Janeiro, no 

posto de Capitão de infantaria com exercício de engenheiro. Tal 

nomeação inviabiliza qualquer datação do projeto da Glória anterior a 

1738/1739. Em requerimentos solicitando promoção ao posto de 

Sargento-mor d'aquella Praça ou da de Santos (1 755), aparece em

anexo um memorial dos serviços do suplicante, indicando que esteve 

inclusive envolvido na fundação de vilas em Santa Catarina, junto ao 

erudito engenheiro José da Silva Paes: 

mór de Batalha José da Silva Paes, 

Santa Catharina

141 BOITEUX, Lucas. Açorianos e Madeirenses em Santa Catarina. RIHCB, ÇÇXIX: 144, 1953.

cosmógrafo-mor do reino seiscentista, Luís Serrão Pimentel, cujos 

tratados circularam amplamente no Brasil (BAZIN, G., 1956: 114), 

inspirando inclusive as ações dos padres beneditinos.

Outro exemplo, a IGREJA DE N. S. DA GLÓRIA DO OUTEIRO, tem Fjg204 

Tenente-coronel José Cardoso Ramalho, embora

sendo pedido pelo Sargento 

para a nova Povoação da Ilha de 

e seu continente, nella assisti o quatro annos e meio, 

acomodando cazaes transportados das Ilhas, dando-lhes citios, 

elegendo paragens suficientes para freguezias: e passando por ordem 

do Governador Manuel Escudeiro Ferreira e Sousa, á villa da Laguna



Explorando magistralmente

exterior. A entrada principal do templo assenta-se

ladeada

púlpito, às tribunas

pórtico de base quadrada, delimitado por três arcos, sob a 

bulbo de base octogonal. Três

342 Castro e Almeida. Inventário dos Documentos do Ultramar e Lisboa. RJ, 1913-1936. Seção Rio de 

Janeiro, n°. 18.825.

partir de um retângulo com

da nave e ao coro (ALVIM, S., 1999: 256).

O adro da igreja também apresenta planta octogonal, formando-se a 

ângulos chanfrados, circundado por um

as possibilidades tridimensionais de uma 

situação estrategicamente escolhida, o autor do "desenho" da Glória

torre sineira única, coroada por um

portadas, uma central e duas laterais nos planos oblíquos ao polígono,

inteligível do seu

sobre um

octógono inscrevem-se a capela-mor e a 

perímetro do octógono maior, entre as paredes externas e internas, 

desenvolvem-se as escadarias que dão acesso ao

e entrelaçados, antecedidos pela

dão acesso à uma nave única, inscrita no primeiro octógono e 

por corredores laterais que conduzem à sacristia. No segundo 

sacristia ao fundo. Pelo

optou por uma até então inusitada volumetria, marcada por dois 

octógonos irregulares, alongados

base quadrangular da torre sineira. O programa da igreja é facilmente

formou huma v/Ha em paragem muito alegre e aprazível, chamada a 

Praia Comprida, que dista da principal 7 legoas, que em tudo excede 

as mais, bons aguados" (DELSON,R.1997:48342).

A Igreja da Glória, apresenta uma elaborada composição e encontra- 

se implantada em sítio engenhosamente escolhido, sobre um Outeiro, 

afastado do núcleo urbano inicial e dotado de 360’ de visibilidade.



corpos,em

cinco

atributos plásticos.

escadaria de acesso

envolva

somente

às

adequa perfeitamente

proporções

necessidades

a uma complexa cobertura em

Considerando-se a fachada principal, o adro e a

ao edifício, notam-se outras fascinantes relações (ALVIM, S., 1999. 

triângulo

possível no rol dos engenheiros militares. Não se trata de um mero 

exercício estético mas de uma forma que se ^orfoitamente às

necessidades do programa, utilizando criteriosamente as 

geométricas, atrelando o processo compositivo 

práticas da construção.

124): o quadrado do corpo da igreja inscreve-se em um 

equilátero, cujos lados correspondem à largura da fachada frontal do 

adro. Por sua vez, a fachada principal do templo inscreve-se em um 

quadrado, embora apresente volumetria e envolva três planos 

(frontispício, primeiro e segundo tramos do octógono da nave). Estes 

diferentes níveis de leitura da edificação, intencional mente pensados 

pelo seu conceptor, confirmam a erudição do projeto e apontam para 

uma mente dotada de sólida formação matemática. Tais soluções 

plásticas, somadas a uma comolexa cobertura em abóbada de berço,

tridimensionalmente, o

implicavam num conhecimento técnico considerável,

muro de arrimo encimado por guarda-corpo. Concebido para ser visto 

conjunto organiza-se em três 

compartimentados frontalmente em cinco planos

lateralmente em sete; sendo a trama marcada por pi lastras de ângulo 

em cantaria e arrematada por uma cimalha contínua. Há uma perfeita 

integração entre o edifício e seu entorno; o adro, ao mesmo tempo que 

valoriza a construção, convida o observador a circundá-la e fruir seus

verticais e



dimensão estética envolvida nas realizações militares.

frontão triangular, sem cimalha, e um 

óculo que reforça a central idade do eixo. Situada em adro também

Fig.2O6
S. DA

Do mesmo período é a pequena CAPELA DE S. JOSÉ, DA ILHA DAS 

COBRAS, cujo projeto é atribuído

cantaria ocupam quase toda a

cantaria, e coroada por um

quadrado343

lajeado com pedra de lioz, constitui-se em obra esmerada no projeto e 

no âmbito de uma fortaleza, evidenciando a

ordens toscana e jónica. O conjunto compõe-se a

, segmentado por sete tramos verticais de pi lastras 

e dois horizontais constituídos pelo entablamento. Os elementos de 

área da fachada, contrastando com os

nos ornamentos,

Fig.205 

ao célebre Engenheiro-mor do

Reino Manoel de Azevedo Fortes (ALVIM, S„ 1999: 249), construída 

por Manuel Vicente. Na linha das igrejas de Alpoim e Silva Paes que 

veremos a seguir, a capela apresenta frontispício marcado um corpo 

retangular, no qual se somam um quadrado e a sua diagonal rebatida 

("proporção deangular ou diagonal"), tal como explicitada no livro I de FigJ28
Fig.129 

Serlio. A altura total do frontispício é composta a partir da relação 

proporcional 1: v£, entre largura e altura. O eixo central é marcado 

pela portada em mármore de lioz, ladeada por pilastras toscanas em

343 Observar também o emprego da proporção diagonal, também derivada do quadrado, que marca os 

limites do corpo central do edifício.

Numa escala bem maior, o projeto da IGREJA DE N.

CANDELÁRIA concebido originalmente pelo Sargento-mor engenheiro 

Francisco João Roscio, em 1775, mescla monumentalidade e 

equilíbrio estético, numa fachada marcada pela sobreposição das 

partir de um duplo 

duplas



delimitados,

projeto original foi aluno

1769, para servir no Rio de Janeiro sob

1811. De todos

Portugal (a partir
/s

são

344 Para maiores informações sobre o engenheiro, consultar. TOLEDO, Bededito. O Real Corpo de 
Engenheiros da Capitania de São Pauto, 1972.

as ordens

apresentando destacado "curriculum"profissional em

de 1762), inclusive junto ao célebre engenheiro-desenhista português 

Miguel Luis Jacob (1764) na praça de Almeida, sendo nomeado, em 

31/5/1767, para atuar nas Comissões de demarcação do Brasil e, em 

do Coronel-

posteriores. Originalmente, dentro do partido geral adotado pelos 

engenheiros, tratava-se de uma planta retangular de nave única, 

ladeada por corredores laterais, e capela-mor profunda. O autor do 

da Academia Militar de Lisboa,

da nave única em três naves são frutos de sucessivas reformas

engenheiro sueco Jacques Funck - encarregado de planejar novas 

obras de fortificação naquela praça - como seu colaborador favorito.

Da mesma linha do projeto anterior e apresentando autoria de mesmo 

gabarito, a IGREJA DA SANTA CRUZ DOS MILITARES é obra assinada Fig,207 

pelo Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria

reduzidos trechos de alvenaria caiada. Os três tramos centrais do 

frontispício são delimitados, na parte superior, por um frontão 

triangular, coroado por acrotério e pináculos. As duas torres são 

arrematadas por sineiras de base quadrada, coroadas por terminação 

bulbosa e circundadas com balaustrada. O zimbório e a transformação

344 , construída entre 1 780 e 

os integrantes da seção do Sul da famosa expedição 

demarcatória enviada ao Brasil por ocasião do Tratado de 

Madn (1750), Sa e Faria foi o que mais se distinguiu, seja como



"(VITERBO, F.

incumbido de governar a recém adquirida Colónia do Sacramento. 

Espelhando o profissionalismo e erudição do seu conceptor, a fachada 

da Igreja da Santa Cruz dos Militares apresenta elaborada composição, 

com nítida inspiração na fachada de Gesú de Roma. O frontispício é 

formado pela sobreposição das ordens jónica e coríntia, apresentando 

cinco tramos no primeiro pavimento, três no segundo, e entre ambos, 

um entablamento encimado por larga faixa de cantaria. Volutas nas 

extremidades do corpo superior fazem a transição entre os pavimentos 

de largura diferentes. O conjunto é coroado por um frontão triangular

engenheiro militar, cartógrafo, arquiteto, administrador e homem de 

armas. Além da Santa Cruz dos Militares, foi autor do projeto da 

Catedral de Montevidéu e do Convento de São Francisco de Buenos 

Aires. Apresentava sólida formação teórica como ex-partidista da

Academia Militar das Fortif/caçoes" de Lisboa, onde se aplicou à "... 

prof/ção de Engenheiro com todo cuidado e estudo", tendo feito 

progressos que constam "das Certidões juntas do Engenheiro-mor do 

remo, e do Lente Substituto da ditta Academia, por onde se vé (e do 

seu Pro vi me nto que também ajunta) ter sido examinado varias vezes 

dentro do Tribunal das Juntas dos Trez Estados, e sempre ficar 

aprovado pelos Examinadores, e Ministro do Tribunal

S., 1988: III). Em 1749, aos 39 anos, foi promovido a Capitão de 

Infantaria e dois anos mais tarde enviado ao Brasil, gozando do posto 

de Sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro, no âmbito 

da la. Expedição Científico-Demarcatória chefiada por Miguel Angelo 

Blasco. Atuou na Comissão do Sul sendo, entre 1764 e 1771,



(ALVIM, S., 1999: 295); as tradicionais envasaduras são substituídas

1999: 140). Além

chanfrados

o que /he confere proporção 

relação entre suas diversas partes: largura do corpo central e 

largura total da fachada; largura e altura do corpo central; largura dos 

tramos da fachada, altura do primeiro pavimento até o peitoril do 

balcão e altura do segundo pavimento" (ALVIM, S., 

essas relações, a fachada inscreve-se em um retângulo composto de 

m duplo quadrado. Sua planta apresenta os tradicionais elementos 

do partido geral adotado pelos engenheiros 

igrejas: nave única

na composição das suas 

retangular, ladeada por corredores laterais e 

capela-mor profunda.

Com a mesma sofisticação geométrica dos exemplos cariocas Fig.208

IGREJA de nossa senhora da

por nichos nos tramos intermediários; um jogo de claro-escuro entre 

cantaria e alvenaria caiada dá ritmo à composição. A porta central é 

guarnecida por arco de cantaria encimado por um balcão com 

balaustrada, sustentado por colunas jónicas. A torre sineira, ausente na 

fachada, situa-se nos fundos da igreja. O traçado do frontispício deriva 

de um círculo dividido em dez partes, 

áurea na

supracitados, o projeto da

CONCEIÇÃO DA PRAIA, encomendado ao engenheiro militar Manuel 

Cardoso de Saldanha, em 1736 (antes dele servir na Bahia entre 1 749- 

1767), também nos parece digno de menção (MOREIRA, R., 1998: III, 

476). Trata-se de uma planta de nave única - retangular com cantos 

ladeada por capelas e flanqueada pelos inevitáveis 

corredores direcionados à Sacristia; planta provavelmente derivada dos 

"exercícios gráficos de inserção de um octógono numa oval, usuais na



estivessem no

conhecidos

Prancha 46).

tal como na

aprendizagem das 'Aulas Militares" (MOREIRA, R. e ARAÚJO, R., 

1999: 1 77). Essa tipologia teria se afirmado em Lisboa 

João Antunes na

obtenção de aprovação

acompanhadas de "apontamentos" orientando quanto aos

não contempladas pelo desenho. São

DO HOSPÍCIO DOS PADRES

com o arquiteto 

Igreja do Menino Deus (1711), embora suas origens 

âmbito dos arquitetos-engenheiros militares, tendo sido 

empregada já em 1654 no Forte de São João das Berlengas, concebido 

por Mateus do Couto, sobrinho do homónimo arquiteto, engenheiro e 

lente da "Aula de Architectura do Paço da Ribeira", autor do belíssimo 

tratado de 1631, que analisamos oportunamente. O projeto de N.- S. da 

Conceição da Praia foi concebido em Lisboa e seu frontispício, em 

pedra de lioz, foi enviado a Salvador e remontado pelo pedreiro 

lisboeta Eugênio da Mota. O frontispício é dos mais excepcionais 

no Brasil, apresentando duas torres salientes, em losango, 

Igreja de N. S. da Piedade de Eivas, construída em 1753, 

concomitantemente à obra de Salvador, cujo grande impulso datou de 

1 758, sendo concluída em 1765 (BAZIN, G., 1956: I, 165-166/171 e II,

No que diz respeito aos projetos de Arquitetura Religiosa dos 

engenheiros militares, dois nos parecem dignos de menção por serem 

indicativos da qualidade técnica da representação gráfica setecentista 

— em planta, elevação e perfil - enviada ao Conselho Ultramarino para 

e entregue aos empreiteiros, certamente 

materiais

empregados e outras questões 

eles o "PLANO DA OBRA



o

, tanto a

apresentam

Fig.210'

vestíbulo de entrada

Fig.209

Fig.205
apresenta-se inscrito num retângulo, composto 

sua diagonal rebatida. Por

as torres da Matriz do Desterro também 

formado

sua vez, o frontispício e

uma portada central,

de uma

e o

^,7° " ’“ A"e” “ °,,dO * 29/4/1 Oocurnen.o n. ! 0. 418 .nveo.âóo Ca«
e Almeida, Kio de janeiro.

nave e

uma composição obtida através 

lógica geométrica modular (vide estudo Fig.210') 

igreja do Convento de Alpoim como a de Silva Paes 

frontispício contínuo, sem cimalha, composto de 

ladeado por pilastras toscanas e coroado com um frontão triangular, 

no qual inscreve-se um imenso óculo central, que ajuda a iluminar a 

nave única. São fachadas marcadas por uma evidente austeridade e 

simplicidade, bem ao

BARBONKDS"345, assinado por "Jozé Frz

a modulação presente na 

num quadrado de 30 x 30 palmos (6,6 

como o fato da

A/poym" (1740)

projeto da IGREJA MATRIZ DE DESTERRO (atual Florianópolis), feito 

por José da Silva Paes (1647). Além de

num retângulo composto de um quadrado e sua terça 

P , em proporção sexquitertia. A distância da porta de entrada ao 

corresponde à diagonal do quadrado maior no qual 

mscrevem-se a capela-mor (A), a tribuna (B), a sacristia (C), a "Caza da 

ÍD), a sacristia das Irmandades do Santíssimo (E), a Casa do 

Consistório (F) e o transepto.

gosto dos engenheiros militares. O frontispício 

da Capela do Hospício dos Barbonos, tal como o da Capela de São 

José na Ilha das Cobras, 

de um quadrado e

se inscrevem num retângulo, 

por um duplo quadrado. Observar 

planta de Silva Paes, com base 

x 6,6 m), bem 

inscreverem-se



"P/ano da obra do hospício dos padres

Barbonios ", acompanhava o projeto uma carta topográfica do local

escolhido para

dimensões reduzidas da planta do hospício - típico procedimento

adotado pelos engenheiros do séculos XVI e XVII que parece se

perpetuar inclusive no século XVIII . Ou seja, todo projeto não se fazia

desvinculado do sítio, sendo fundamental nas tomadas de decisão,

de Santa Teresa, incrustado entre o Aqueduto e

1 870, rua Evaristo da Veiga).

embora não assinados porTambém

•IO

são

o casario (a partir de

na qual Alpoim colou um recorte dea edificação,

, Ministério do Reino.Colecção de Plantas.No. 14,15,16 e 17.

* d. Case 3^a * Bispadode
•Planta: 21,5 X 33,5 cm; Retábulo. 28,5 X 4/,5 cm.

Assina,ura. -De ^.ec.o das O^s 3^. d» Mç. 407,0.5,0) do Mini^o do

Reino - Consulta da Mesa da Consciência e
Vergueiro, vigário da Igreja de Santo

™ Os projetos referentes à Arquitetura Religiosa eram
para obtenção de aprovação. Em se ira.ando de obras do Ui,,amar, , 

Conselho Ultramarino, com a mesma finalida e.
Tombo e mereceria uma pesquisa mais aprofundada 

brasileiras.

No que diz respeito ao

escolher a melhor implantação do edifício no sítio designado para 

rua dos Barbonos,

dignos de menção - 

engenheiro militar mas pelo "Arquiteto das OrdenJ' - os projetos Fig.211 

referentes à IGREJA DE SANTO ANTÔNIO DE CASA BRANCA346, da 

jurisdição do Bispado de Mariana, datados de 1761, encaminhados à 

Mesa de Consciência e Ordem347 para obtenção de aprovação e hoje 

sediados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Estes, assim como

tanto. Esse pequeno convento situava-se na 

anteriormente "caminho dos Arcos da Carioca", bem ao pé do Morro

346 Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

“Plantas da Igreja Matriz .----
Dim: 34,5 X 26,7 cm; Vista Exterior 34,5 X 22 cm

• — — -

Ordens de 9/11/1761: requerimento do Padre Manuel Pires 

António da Casa Branca.

encaminhados à Mesa de Consciência e Ordem 
liam também ser remetidos ao 

da primeira encontra-se sediado na Torre do 
em busca dos desenhos referentes às Igrejas

Plantas.No


engenheiros militares.

4.2. A ARQUITETURA CIVIL

Palácio dos Governadores,

5= ■

Guaporé, era dotado de Matriz de escala monumental, em relação ao

da

Por exemplo, um

Santíssima Trindade, nos confins do Mato Grosso, às margens do Rio

de que a Arquitetura Religiosa, 

em projetos minuciosamente desenhados, de notável apuro técnico 

(além do estético), ao contrário do que equivocadamente se poderia 

supor. É interessante observar a opção por uma fachada dotada de 

volumetria, inclusive com frontão ondulado, bem ao gosto do barroco 

e do rococó, ao invés da austeridade classicizante apreciada pelos

os demais localizados no Arquivo Histórico Ultramarino, são exemplo 

feita no Brasil-Colônia, esteve pautada

È curioso verificar a escala desses projetos em relação às povoaçoes. 

núcleo urbano interiorizado como Vila Bela da F|g-212

As obras de Arquitetura Civil a cargo dos engenheiros militares eram 

em geral as obras oficiais, como: Casas de Câmara e Cadeia, Casa da 

Relação, Casa dos Contos, Alfândega, 

Casas do Trem de Artilharia, etc.

Entre a solicitação da Coroa, a concepção do edifício, sua aprovação e 

execução, muitas vezes passavam-se muitos anos.

casario predominantemente térreo. As paredes de taipa das ruínas 

dita Matriz ainda hoje causam admiração e nos dão a dimensão do 

alcance das estratégias da Coroa, para se fazer presente em territórios 

tão longínquos, que se pretendia controlar.



localizados

execução de uma obra oficial.

encaminhada via Conselho• 09/09/1729 Ordem Régia,

Governador da Capitania que

muito esclarecedores por explicitarem 

claramente os agentes sociais em questão e a lentidão que por vezes 

envolvia

4.2.1. Diogo da Silveira Velloso e Corte Real: a longa 
polêmica referente à nova Alfândega do Recife

Alfândega, em

encomendasse aos engenheiros locais orçamento e planta da nova 

terreno previamente designado, no Forte do Matos.

o dito orçamento, PARECER E• 28/11/1730 - Resposta com

PLANTA, feitos pelos Tenentes-generais engenheiros João de
Fig213

Macedo Corte Real e Diogo da Silveira Velloso. No ofício 

endereçado ao Governador e Capitão-General da Capitania, os 

engenheiros falam das dificuldades de se conseguir bons e 

confiáveis mestres empreiteiros; mencionam descaminhos e furtos 

de materiais nas obras e sugerem artifícios para controlá-las, como 

por exemplo, evitar fazê-las por empreitada, ajustar-se a priori

Ultramarino, solicitando ao

o processo de encomenda, concepção, aprovação e

Os ofícios relativos à construção da Alfândega de Pernambuco, 

no Arquivo Histórico Ultramarino348, junto aos quais 

estavam anexados os projetos de João de Macedo Corte Real e Diogo 

da Silveira Velloso (engenheiros da Praça do Recife e ambos lentes da 

"Aula de Fortificação"local) são



materiais e mão-de-obra.todos os preços -

demonstrando queuma

previdente, antevermentalmente significava"desenhá-la" ser

Velloso:

348 Cota: Conselho Ultramrino - Brasil - Pernambuco - 1730 - Novembro - 28. Vide doc. de 1738, Nov., 
14.

concepção e

futuros problemas, dar a

materiais, controlar seus descaminhos etc. Segundo Corte Real e

Estas questões nos

"Mandanos Va. o informemos de como se poderá fazer a obra da 
nova ALFANDEGA E CAZA DOS CONTOS NO FORTE CHAMADO 
DO MA TTOS de sorte que se consiga o fim de ser bem obrada, e 
sem descaminhos da Real fazenda. Sua Magie. que Deos g11’ ordena 
que as suas obras se façam todas por AR REMA TAÇAM, por entender 
que he este o único meyo de se fazerem sem os tays descaminhos de 
Sua Real fazenda. Com tudo tem mostrado a experiencia que os 
EMPREYTEYROS sempre fazem nellas os seus costumados furtos da 
cal, por mais cautella e vegilancia que haja, de que se segue naõ 
serem feytas com a segurança necessária, e consequenterrfc naõ 
terem a duraçam que devem ter.
Tem chegado esta terra a tam infimo estado, que nella se naõ acham 
MESTRES capazes de tomarem esta ou semelhante obra para a 
fazerem de EMPREYTADA e assim entedemos que será utilíssimo 
usar do mesmo arbítrio que Vsa. Mandou praticar com a facçam da 
NOVA CADEA e CAZA DA CAMERA, em que sem duvida se 
poupam mais de quatro mH cruzados de preço a preço se se 
rematase , e he este arbítrio ta! que parece impossível (moralrrC 
falando) que haja descaminhos, nem furtos, e se consegue ser feyta 
esta obra com toda a devida segurança.
He a forma que Vsa. tem mandado praticar, e a que também se deve 
usar nesta obra da NOVA ALFANDEGA a seguinte. PrimeyrarrC a 
PEDRA DE CANTARIA se deve ajustar com os cabouqueyros que 
acordam o preço porque devem dar cada palmo, o qual deve ser 
conforme sua grossura e comprirri0, advertindo porem que a pedra 

mais grossa e mais comprida vale mais que a que for mais curta e 
delgada, porque aquella carece de mais escravos para acortarem e

e quantidade doscorreta relação

parecem relevantes por esboçarem aspectos chave da dinâmica de 

viabilização de uma obra,



carregarem, o que naõ tem a outra, e da mesma sorte vale menos a 
PEDRA TOSCA para os fundarrf por não ser capaz de se lavrar.
A PEDRA DE AL VENAR/A se deve também ajustar lançada ao pé da 
obra, ou seja por barças, ou por canoas, e estas temos 
experimentado terem nri° ma is conta que as barças, e se poupa quazi 
metade de preço a preço. A CAL se deve comprar nos fornos pelo 
preço comum, fazendo que se meça por medida afizada, e mandai la 
conduzir em canoas que para isso se alugavam. A AR EA se carregará 
pelos escra vos que trabalharem na dita obra, por ficar junto a ella, e 
naõ ser necessário vir de longe, e da mesma sorte a AGUA DOCE 
PARA ELLA, que não convém seja salgada.
No que toca ás MADEYRAS se devem ajustar com que as VA 
CORTAR AO MA TTO, e fazer conduzir para a dita obra, dandoselhe 
o comprinrf0 e grossura das TRAVES, ENXAMEIS, FRECHAIS, 
MADRES, CUMIEYRAS, ESPIGÕES, TERÇASe mais PÁOSque forem 
necessários para a dita obra, como também CA YBROS, e RIPA que 
se vende as dúzias, finalmente a duzia de TABOADO ORDINÁRIO 
DE AMARELLO, e a duzia de COSTADO de q hade ser 
ASSOALHADA a PONTE ou TRAPICHE, da descarga da fazenda.
Também será precizo e muyto utH mandar vir FERRO por conta de 
Sua Mag* para se fazer toda a casta de pregadura e ferrage 
necessária pagandose aos ferreyros o seu trabalho na forma que se 
ajustar com elles. U/timamente se devem tomar OFFICIA YS os mais 
capazes que se acharem, e ajustar com elles o que devem ganhar 
por dia, e da mesma sorte os PRETOS TRABALHADORES.
A TODOS ESTES AJUSTES ASSIM DA PEDRA DE HUÃ E OUTRA 
CASTA, COMO DE TODAS AS MADEYRAS, E OFFICIA YS PÓDE V. 
g. ASSISTIR PARA COM O SEU GRANDE ZELLO E EXPERIENCIA 
QUE JÁ TEM ADQUIRIDO FAZER QUE OS PREÇOS NÃO 
EXCEDAM O COMUM, DEVE TAMBÉM ASSISTIR O PROVEDOR 
DA FAZENDA REAL, E OS OFFICIAYS ENGENRos COMO 
PESSOAS PRATICAS, E INTELIGENTES, PARA VEREM SE OS 
PRESOS SAM RACIONA VEIS, OU TEM EXCESSO DOS COMUNS, E 
F!NALMte deve assistir o procurador da fazenda, e 
ESCRIVÃO DELLA PARA FAZER TERMO DOS PREÇOS 

AJUSTADOS.
A ADMINISTRAÇAM DESTA OBRA DEVE SER PELOS OFFICIAYS 
ENGENHEYROS, POYS PARA TODA DEVEM DAR A DIRECÇAM 
PREVER TODO O NECESSÁRIO PARA SUA SEGURANÇA, 
EXAMINAR O QUE FOR OBRANDO, E CAUTELAR DOS ERROS, 
FAZER DAR A EXECUÇAM O MAIS CONVENIENTE, DISPOR O 
QUE SE DEVE OBRAR, E ATTENDER A QUE NÃO HAJA 

DESCAMINHOS.
Deve haver hum MESTRE A QUEM OS DITOS OFFICIAYS 
ENGENHEIROS ENCARREGUEM AS DETERMINAÇÕES E RISCO



João de

plantas

ao Conselho Ultramarino

coube aos

DA TAL OBRA, e este lhes dará conta do que tiver obrado, e se 
ouver algum erro lhe possam pedir Razão delle, os que V. SA. com 
muyto acerto está praticando na obra da nova cadea. Deve também 
haver hum APONTADOR homem de boa experiencia e conhecida 
verdade, este terá dous LIVROS RUBRICADOS e numerados pelo 
PROVEDOR DA FAZENDA REAL, HUM DOS QUAIS LIVROS 
HADE SERVIR PARA SE ASSENTAREM OS MATERIAYS QUE SE 
FOREM COMPRANDO ASSIM DE PEDRA E CALL, COMO DE 
MADEYRAS, E AS PESSOAS A QUEM SE COMPRAREM PARA POR 
ELLE SE LHES FAZER PAGAMENTO; o OUTRO LIVRO HADE 
SERVIR PARA SE ASSENTAREM OS OFFICIA YS E PRETOS QUE 
ANDAREM NA DITA OBRA, APONTANDOSELHES OS DIAS QUE 
NELLA TRABALHAREM, e deste Livro se ha de tirar em papel 
separado a feria porque se lhes hade pagar, a qual como hade servir 
de despeza corrente ao thezoyreyro da decima, ou outro qualquer 
que se nomear para o ser desta obra, DEVE SER VISTA E 
EXAMINADA PELO PROVEDOR DA FAZENDA REAL E POR HUM 
OU POR AMBOS OS OFFICIAYS ENGENHEYROS, precedendo 
primeyro para isso despacho de V. Sa. para dizerem se se lhe 
offerece atgua duvida, ou tem erro a ditta feria, e não o tendo se lhe 
mandar passar mandado de despeza com conhecini0 em forma, o 
qual asignará o dito APONTADOR, porque os officiays, e negros 
que recebem o dinheyro naõ será possível, em Razão da mayor 
parte delles naõ saberem escrever.
DEVE HAVER HUM SARGENTO PAGO QUE PQDE ASSISTIR AS 
SOMANAS, OU AS MEZES, EXEMINDO-O DAS GUARDAS NESTE 
TEMPO, O QUAL SERVIRÁ PARA APPENAR CARROS E FAZER 
CONDUZIR OS MATERIAYS PARA A OBRA, E SENDO DESTA 
SORTE ADMINISTRADA NAÕ SÓ NAÕ HA VERÁ DESCAMINHOS, 
MAS SE FARÁ COM MAYOR CONVENIÊNCIA DO QUE SENDO 
REMA TADA: isto he o que podemos informar a V. Sa. que disporá o 
que mais conveniente for ao Real serviço com o zello e acerto que 
costuma. Vi/la do R°. 2 de Dez!”0 de 1730. João de Macedo Corte 
Real e Diogo da Sylveyra Vellozo"

em relação ao sítio escolhido,

quanto a melhor opção; parecer esse 

muito bem fundamentado em argumentos concretos:

engenheiros Diogo da Silveira Velloso e

Macedo Corte Real proceder nova vistoria, enviar parecer e

• 5/4/1732 - Havendo polêmica



"POR QUANTO SUA MACPc QUE DEOS Cf* HE SERVIDO 
MANDAR EXAMINAR QUAIS DOS DOUS CITIOS HE MAIS 
CONVENIENTE,E ACOMODADO PARASE FAZER HUÁ NOVA 
ALFANDEGA, SE O LUGAR EM QUE ACTUALMENTE SE ACHA, 
OU SE DENTRO NO TERRENO DO FORTE CHAMADO DO 
MATTOS, E HAVENDO DE PREOZAMENTE DIZER O QUE 
ENTENDO COM TODA A VERDADE E SINGELEZA, COMO FIEL 
VASSALO QUE SOU DO MESMO SENHOR E POR TANTO 
OBRIGADO A ISSO, CERTIFICO QUE O CITIO QUE TENHO E 
JULGO POR MAIS PROPRIO E CONVENIENTE PARASE FAZER A 
DITA AL FA NDEGA, HE A PA RA GE ONDE DE PREZENTE SE A CHA, 
E QUE ACTUALMENTE ESTÁ SERVINDO PELAS RAZÕES 
SEGUINTES:
PRIMEYRA, porque está bem no meyo da marinha desta povoaçam 
do R°. [Recife] ficando tanto para huã como para outra parte. 
SECUNDA, que em qualquer hora de maré seja bayxa mar de aguas 
mortas ou vivas, podem chegar as lanchas e barças da fazenda a 
descarregar no TRAPICHE que tem, sem trabalho ou detrimento dos 
navios. TERCEYRA, que quazi todos os navios quando vem para 
sima do posso dão fundo defronte e a vista da dita Alfandega, e 
muytos ficam à falia com ella, de ta! sorte que de todos se estam 
vendo sahir as barças e lanchas carregadas da fazenda sem que seja 
faci! que haja nella descaminhos; QUARTA, que ainda para os 
na vi os de mayor porte, aos quais he precizo descarregar metade da 
fazenda que trazem no posso para poderem passar o barco, lhes fica 
mais perto a dita Alfandega. QUINTA que ESTA ESTÁ EM HUM 
ANGULO DA ÚNICA PRAÇA QUE TEM ESTE BAYRO DO R°. , 
A ONDE DESEMBOCAM AS MELHORES E MAIS LARGAS RUAS que 
tem. SEXTA que para todos os homens de de negocio, e comissários 
que vem de Portugal, lhes fica distancia commoda e pouco distante 
de suas cazas, de que se segue naõ fazerem grande despeza na 
conduçam das fazendas despachadas para suas cazas, e alguns 
destas ases ta m vendo sahir da mesma Alfandega. SÉTIMA, que por 
estar no ta! citio naõ he faci! ser aberta e roubada de noyte por estar 
rodeada de moradores. OYTA VA, que ainda que esta dita Alfandega 
seja propriedade a/hea de que se está pagando Renda, o que se deve 
evitar, isto se póde fazer comprandose a dita propriedade a qual 
segundo o que tenho ouvido praticar dava seo dono por vinte e 
quatro ou vinte e cinco mH cruzados, os quais em espasso de doze 
annos pouco mais ou menos tornará a Real fazenda a embolsarse 
delles, alugando treze moradas de cazas que sam da mesma 
propriedade, dasquais seis lhe ficam por sima, e sete encostadas, 
que pelo citio em que estam nunca ficam devoluto, e rendem todas 

quinhentos e vinte e ou to mH Reis...



prol do local em que se

encontrava a antiga Alfândega - em casa alugada termina datado de

termos:

"Recife, 5 de abril de 1732' e assinado apenas por Diogo da Silveira 

Velloso.

e Diogo da

preterir o sítio do Forte do Matos em

Por quanto Sua Mag"e que Deos gde ordena ao Ca ff" de Mar e 
Guerra Jozé Soares de Andrade comandante da prezente frota, 
EXAMINE QUAL DOS DOUS Cl TI OS SERÁ MA IS CONVENIENTE 
PARA NELE SE FAZER ALFANDEGA, se no em que de prezente se 
acha, ou se no forte chamado do Mattos, e o dito Ca ff" de Mar e 
Guerra nos requere da parte do dito Senhor lhe demos o NOSSO 
PARECER por certidão; Certificamos que o citio em que de prezente 
se acha a dita alfandega que ao prezente serve, nos parece ser o 
mais conveniente para ne/le se conservar a dita Alfandega, assim 
para a descarga dos navios, como para os homens de negocio, e 
comissários que ham de despachar as fazendas, o que juramos aos 
Santos Evangelhos Ro. De Pernambuco 13 de Abril de 1732. João de 
Macedo Corte Real e Diogo da Sylveyra Vellozo".

• Outro parecer conclusivo, de poucas linhas, é encaminhado oito 

dias depois e desta vez assinado pelos dois engenheiros - João de 

Macedo Corte Real (Tenente-General de Artilharia)

Silveira Velloso (Tenente-General de Infantaria), nos seguintes

O documento menciona ainda as razões que levaram o engenheiro a

• Lisboa, 8/4/1735 - Longo parecer do Conselho Ultramarino sobre a 

polêmica referente ao sítio a escolher. Os Conselheiros mostram-se 

conciliativos, solicitando apenas um novo levantamento de ambos 

os sítios e orçamento da obra:



24/08/1738 -O

reiterando anteriores,outros

sítio onde estava:

• 20/10/1732

apresenta o seguinte teor:

• Novo levantamento do sítio e projeto da Alfândega data desse Fig-2i4 

ínterim, entre 1735 e 1738, pois nele constam os dados referentes

"... A informação do Novo Governador, e Ca ff G3' da Capitania de 
Pernambuco Luiz Pereira Freire comprova tão superabundanterrf o 
parecer, que em 19 de março de 1734 expus sobre esta matéria, e 
depois de 11 de Março de 1735, repeti, q parece naõ haver lugar 
para q se demore a execução da Alfandega, de que se trata, no 
mesmo sítio, que occupa. V. Mag*e mandará o que for servido. L™ 

occirf 24 de Agosto de 1738."

engenheiros locais, achando melhor se construir a Alfândega no

Ao Conseiheyro o Doutor Jozeph de Carvalho Abreu parece q 
supposto os Engenheyros todos convenhão em q a Alfandega se faça 
no mesmo citio em q prezentemente se acha, comtudo naõ assignão 
mcovemente grave em q seja no citio do Forte do Mattos, (...); e 
nestes termos lhe parece conveniente q V. Mag* se sirva, antez de 
tomar rezo/uçaõ do citio em q deve ser, mandar fazer huma planta 
em huma e outra parte, e orçamento do custo q há de fazer huma e 
outra obra, attendendo a compta do trapiche em q elle existe para q 
à vista da despeza q há de fazer huma e outra obra tome (...) a 
Rezo/ução q lhe parecer ma is con veniente à Sua Real fazenda ".

o engenheiro Manuel da Maia envia parecer,

ao parecer de Manuel da Maia.

- Manoel de Azevedo Fortes (1660-1749), então 

Engenheiro-mor do Reino, foi convocado a interceder na disputa, 

enviando três curtos pareceres (1732, 1735,1738), ratificando as 

opiniões de Velloso, Corte Real e Maia. O primeiro, de 1732,

e confirmando parecer dos



Fazenda Real;

recolherem as fardas dos soldados.

primeiro piso,

autoportantes. Por outro lado,

1789 observa-se uma

da dessas

o

Alfândega;

• No sobrada Casa dos Contos e Vedoria; Sala para

são

nãojá que

independente (tal como a propiciada pelo nosso concreto ou pelo pau- 

paredes de

o Provedor da

a-pique da época). São obras de pedra e cal, em que as 

alvenaria

uma métrica pensada tanto por

Estes projetos têm em comum

administrativos do Brasil-Colônia e

câmaras; alcovas; salas para e sese darem

• Piso térreo: Armazéns laterais e grande espaço central para a

a austeridade típica dos edifícios

estratégia de controle exercida pela Coroa; através 

instituições o Rei se autorepresentava nas "Conquistai. Na fachada 

"Fronteyra da Parte do Mar" do projeto de 1789, observa-se 

predomínio dos cheios sobre os vazios; na fachada "Fronteyra da Parte

facilitava a feitura dos orçamentos e execução da obra, em nome da

a métrica também

questões estéticas como por questões de natureza construtiva; era 

fundamental que as paredes do "sobradd' se apoiassem nas do

estamos diante de urna estrutura

economia e racionalidade tão defendida pelos engenheiros.

Nos “desenhoi de 1730, “século XVIIf e

rigorosa simetria, bem como primorosa representação gráfica. Através 

dos “desenhoi percebe-se que se tratava de um edifício pensado para
Jp 

ser visto de diferentes ângulos, destacado do casario e de um grau

importância considerável. A visibilidade dos edifícios oficiais era part



pedra e cal

matemática.

Fig.217

Fig.218

4.2.2. José da Silva Paes: apuro estético e lógica implícita 
no projeto da "Casa do Governo" de Santa Catarina (c. 1747)

da Terral', o contrário. As técnicas construtivas em 

permitiam uma e outra solução, assim como prescindiam dos largos 

beirais. Por sua vez, a escada externa do projeto do "sécu/o XVHf 

criava efeitos de monumentalidade e majestade ao edifício.

Uma mente pragmática como a dos engenheiros militares privilegiava 

antes de tudo a economia e a simplicidade construtiva, sem perder de 

vista o apuro estético do conjunto do edifício, fruto da boa articulação 

entre a ordenação e disposição das suas partes, bem como do 

“ decord' - conformidade ao programa requerido, aos costumes, ao 

clima, etc -, sempre ancorados em rígidos princípios de geometria e

No que diz respeito ao senso estético dos engenheiros militares, o 

correto emprego da métrica, rigorosa simetria e apurado manejo do 

vocabulário de matriz clássica, "à romana", o melhor exemplo de 

edifício administrativo é o da "Caza do Governd' de Santa Catarina, 

na Vila de Desterro (atual Florianópolis), feito por José da Silva Paes, 

c.1647, juntamente com o da Matriz que vimos anteriormente. O 

programa de um Palácio dos Governadores consistia em:

• Piso térreo: Saguão; calabouço; cocheira; casa da guarda; casa de 

criados, casa de negros; tarimba (quarto) para o corpo da guarda, 

cavalariça; palheiro; cozinha; um grande pátio nos fundos.



• Sobrado: Gabinete; sala de recepção; sala dos oficiais, secretário;

camara (quarto), quarto de criados; copa; quarto de hóspedes, casa

de fogo; varanda com arcadas voltadas para o pátio.

Certamente este projeto gozava de todos atributos da boaos Fig.218

decoroeurritmia, e

ritmo das aberturas da

encimado

da reforma da

distribuição. Há uma

os limites dos quadrados menores

clara regularidade no

um duplo quadrado, cujo

Dentre os projetos civis assinados por engenheiros de peso, merecem 

destaque os de José Fernandes Pinto Alpoim para a reforma da Casa de

a sobreposição dos

Arquitetura: ordem,

fachada frontal, num compasso de 1: 2,5m. O corpo central do 

frontispício destaca-se do conjunto, ladeado por pi lastras e 

por um frontão triangular. Por outro lado, 

pavimentos evidencia correspondência entre as paredes do andar 

térreo e do sobrado, demonstrando racionalidade construtiva. A planta 

organiza-se num retângulo composto de 

rebatimento da diagonal desenha 

salientes, anexos,

térreo, a copa e a casa do fogo no "sobrado". Rigorosa disciplina 

geométrica preside este projeto assinado pelo célebre engenheiro 

português.

disposição, simetria,

4.2.3. Alpoim: projeto da Casa da Relação e 
Casa de Câmara e Cadeia do Rio de Janeiro

nos quais inserem-se a cozinha e o palheiro no



terreno da Casa de Câmara do Palácio dos

implantado o edifício. Quanto à proposta de reforma da Casa de

Câmara

í, será

c. 1755, e uma Hg.219
Fig.220

352 AHU - Rio de Janeiro n. 1097/1098.
353 AHU - Rio de Janeiro n. 1099.

Cazal'. No mais, o 

andares — "andar do chãd' e "andar do sobradd

outro. A planta era

na concepção de uma 

obra, envolvendo levantamento prévio do sítio onde deveria ser

dejetos. Tal como se lê

correspondência entre as

basicamente na

paredes de um e

e Cadeia (B) e

Câmara e Cadeia352 do Rio de Janeiro, datável de 

planta do local indicado para a construção da Casa da Relação353, 

datável de c. 1 746. Esse último edifício deveria situar-se na traseira do

e Cadeia do Rio de Janeiro apresentada por Alpoim, consistia 

introdução das latrinas e tubulões escoadores de Fi8-219 

na margem esquerda da "Planta 7' os 

"Apontarr/°s ff. Remediar a Cadeya desta Cicf" - além dos "canos dos 

despeijos das secretas" a serem feitos conforme detalhe anexo a 

"Planta 2", a reforma previa que "todo o chão da ff. Planta, 

lageado de Lagêdo de grandes pedras (...) , bem unido sem quina 

quebrada . (...) A cadeya de pretos levará hum Pilar de Cantaria 

grossanf la vrada ff. sustentar os Barretes354, que se hão de fazer na <f.

edifício estava totalmente pronto, apresentando dois 

com evidente

Governadores e Casa da Moeda (F), unido a eles por passadiços (D)(E), 

com a fachada frontal voltada para uma pequena praça defronte para o 

mar (G). O projeto do edifício desapareceu mas esta planta de situação 

é indicativa dos procedimentos envolvidos



e uma

tarimbai. À

com 2 e V2 de lado pa. em sima se lhe

Sendo profissionais bem remunerados

retangular, formada de um

feita, e o

Colónia, os

porem as tarimbas: tudo o

a “Casa da Audiência!', uma “Sala Livrd', uma sala 

com “Ouratório Novo e tarimbai e uma “Cadeya de brancos com 

margem do desenho havia algumas especificações 

técnicas do tipo: "...Os pilares das Enxovias serão de Cantaria que 

tendão de alto seis palmos,

e escassos no âmbito da 

engenheiros militares estiveram basicamente envolvidos 

na construção de edifícios civis oficiais. O casario comum ou mesmo 

os de porte, ao que tudo indica, não mereceram a assinatura 

dos engenheiros militares.

354 BARROTÈ “Peça de madeira de secção retangular que serve para confeccionar o madeiramento dos 
sobrados e das tesouras dos telhados. É maior que o caibro e menor que a vigota". Cf.CORONA & 
LEMOS. Op. Cit., p. 72.
355 ENXOVIA - “Do árabe 'al-adjubb', é o nome que se costuma dar as prisões situadas ao rés do chão nos 
sub-solos. Cárcere insalubre". Cf. CORONA & LEMOS. Op. Cit., p. 189.

TARIMBAS - Estrado de madeira, suavemente inclinado, que serve de leito fixo, especialmente nos 
quartéis". Cf. Cf. CORONA & LEMOS. Op. Cit., p. 443.

que vay de vermelho, he obra que se acha 

que vay de amarei lo, há de ser obra nova que se há de 

fazer...".

quadrado e sua diagonal (em "proporção 

diagonal ou deangulaf). O programa envolvia no pavimento inferior 

“Cadeya de preta^’, “Cadeya de pretod', duas “ enxoviad'3SS 

"prisão apertadá’; todos esses compartimentos sem janela voltada para 

o exterior. No “sobradd' situava-se a "cadeya de mulheres brancas 

com tarimbas356",



4.3. A ARQUITETURA MILITAR

2.

3.

A política pombalina para as regiões fronteiriças envolvia:

Mato Grosso e Pará;

4.3.1. A Fortaleza de N. S. da Conceição: um fracasso

com o intuito de compor uma milícia local;

promoção e animação da agricultura e do comércio com as 

províncias hispano-americanas vizinhas e entre as capitanias do

o apuro estético, problemas técnico-construtivos e 

militar da Arquitetura do célebre José da Silva Paes: o caso da 

Fortaleza de Santa Cruz de Anhato-Mirim, em Santa Catarina.

3. a

um projeto perfeito: o Real Forte do Príncipe da Beira;

ineficiência

1. o povoamento das fronteiras;

2. recenseamentos anuais do número de habitantes (inclusive índios),

4. o domínio das comunicações fluviais,

✓

E visão corrente que os engenheiros militares só faziam fortificações e 

muito bem. Quanto à primeira afirmação, verificamos que não é 

verdade; quanto à segunda, obviamente tinham excelente formação 

para tanto mas nem sempre os resultados foram os melhores.

Analisaremos três casos que evidenciam estas questões:

1. Os insucessos relacionados à fortaleza de N. S. da Conceição, 

depois chamada Forte de Bragança, às margens do Rio Guaporé, 

atual estado de Rondônia;



Nesse contexto, construiu-se a Fortaleza de N. S. da Conceição (depois

fevereiro do ano

províncias castelhanas;

6. alteração de todos os topônimos indígenas para portugueses.

5. construção e conservação de fortalezas nos confins com as

margem do Rio Cuaporé, que extrema com as terras das Missoms de 

Hespanha, do Reyno do Peru. Delineado pello lf”°. E E)CO. S . Joam 

Pedro da Gamara, Governador e Cappfm. General desta Capff ■ E)e 

Mato Groço; A cuja Obra se deu principio à sua execução no terreno, 

em 26 de setembro de 1767/ Dessenhado pello Sargento Níor de 

Infantaria com exercício de Engenheiro Jozé Mathias de Ohd Eego 

Tratava-se de uma fortificação implantada junto às margens do Rio, 

dotada de muralha e quatro baluartes; corpo de guarda e calabouço 

(1); paiol de pólvora (2); paiol de pólvora subterrâneo (3); armazéns 

(4); casa de armas (5); hospital (6); quartéis (7); senzala de pretos (8), 

acrescentamento de novos (9).

chamada Forte de Bragança), na margem oriental do rio Cuaporé, na 

Capitania do Mato Grosso, cujas obras tiveram início em torno do mês 

de fevereiro de 1765 e já estavam concluídas em 

seguinte. O Arquivo Histórico Ultramarino guarda um projeto da obra, 

certamente enviado pelo então Governador da Capitania, João Pedro Fig.221 

da Câmara, prestando contas dos resultados da mesma. O projeto está 

datado de 26/9/1767 e assinado pelo engenheiro José Mathias de 

Oliveira Rego, tal como se lê no seu título - "Projeto da Fortaleza que 

se quer fazer, no Prezidio Denominado Nossa SPra. Da Conceição, na



e

material (em especial a cal) e de

improvisações:

apresentava sérios

conservação das já existentes, o novo

com exercício de

"Logo que cheguei ao destacamento de N. Sa. da Conceição, que foi 
a 23 de Novembro do anno proximo passado, communiquei a Meu 
A ntecessor a Ordem de Sua Magestade, participada por V. Exa. para 
se fazer a Fortaleza no mesmo Destacamento. Depois de 
assentarmos no SITÍO MA IS PRÓPRIO, E NA FORMA DELLA, 
immediatamente se expedirão as Ordens, ao Sargento Mor 
Engenheiro PARA FAZER O RISCO, e aos OFFICIAES DA FAZENDA 
para mandar ajuntar os MATERIAES NECESSÁRIOS. A FALTA DE 
HUM DELLES, que he a CAL fez parecer ao princípio impossível a 
execução deste projecto; e para ver se se descobria pedra, de que se 
fizesse, FIZ EXAMINAR INUTILMENTE TODAS AS MONTANHAS 
DESTES CONTORNOS. Porem, como me afirma o MESTRE, que 
HUM CERTO BARRO, de que há abundância, FAZ IGUAL EFFEITO, 
SENDO AS PAREDES, FABRICADAS COM ELLE, TÁO FORTES, E 
SEGURAS COMO AS DE PEDRA, E CAL, FICA REMEDIADA ESTA 
DIFFICULDADE. A de PEDREIROS, havendo tão poucos na 
Capitania, não causou tão bem pequeno embaraço; mas espero que 
seha de vencer; para o que mandei ajuntar todos os desta Villa: 
alguns já partirão, e outros estão promptos a partirem na primeira 
occasião". (Apud FARIA, Miguel, 1996: 58)

Embora obra de um Sargento-mor português35

mão-de-obra, implicando em

problemas. No âmbito da política de construção de novas fortalezas e 

governador da Capitania do

engenheiro, anos mais tarde, a fortificação já

Logo no início das obras, o Governador enviou um ofício a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, Governador do Estado do Grão-Pará 

Maranhão, dando notícias do seu começo e apontando os tradicionais 

problemas de sempre em construções tão interiorizadas - falta de

Desde 1763 incumbido de servir por 6 anos na Capl.anla do Ma» Grosso. Sobre sua (ormaçio nada 

se sabe.



Fig.222

dá uma Fig.223

autosuficiente em

noção mais clara dos inconvenientes acima apontados.

Quanto à possibilidade de reforma, o relatório era taxativo: a fortaleza 

não poderia ser

Um prospecto do já então chamado Forte de Bragança nos

1. a fortaleza se

o talnatureza dos materiais empregados (pedra e 

substituiu a cal), pouco resistentes às águas;

muralha já caídos;

2. a causa principal da ruína radicava na incorreta escolha do sítio - 

baixo e sem defesa contra as inundações do rio Guaporé - e na 

"barrd' que

dois engenheiros destacados em 

examinar o estado da dita

reparada solidamente. No mesmo ano, aprovava-se 

um novo sítio - da "Rosa Velha/' - para uma nova construção; sítio 

pedra, por distar 1/4 de légua de uma pedreira. Em 

1772 a questão é reportada a Lisboa para a tomada de decisão.

Para a nova obra, Oliveira Rego foi preterido ao Ajudante engenheiro, 

o genovês Domingos Sambucetti, que embora menos graduado, era 

mais hábil e tinha temperamento melhor, conforme parecer do 

Governador da Capitania:

Mato Grosso, juntamente com 

missão, deslocaram-se ao local para 

fortaleza. Em 22/5/1771 apresentaram um relatório - "Auto do Exame e 

vistoria ocular que se fez na Fortaleza de Bragança fundada sobre a 

margem oriental do Rio Guaporé na capitania do Mato Grosso" - 

(FARIA, M., 1996: 58) que sintetizava os seguintes problemas:

encontrava arruinada, estando oito pedaços da



manteiga, que qualquer pequena porção de agoa penetra".

Seja como for,

apontando

1.

2.

3.

"Foi V. Exa. servido ordenarme examinasse o terreno, a situação o 
estado presente do Forte de Bragança, afim de dizer o meu parecer

"improporcionado para qualquer género de fortificação", da qual 

poderia eximir das culpas ao sobredito José Mathias" (FARIA, M., 

1996: 59-60). Por sua vez, Oliveira Rego defendeu-se, argumentando

e pirobalísticos.

a análise dos materiais disponíveis no local;

as falhas observadas na Fortaleza de N. S. da Conceição

"Não me pareceo conveniente ouvir neste particular unicamente ao 
Sargento-mor José Mathias que dirigio aquela obra, por poder 
parecer SUSPEITOSO; e NEM MESMO JULCUEY INDISPENSÁVEL 
CONSERVA LO AQUI MAIS TEMPO, tanto por me parecer 
igualmente AB!L o AJUDANTE QUE O ACOMPANHOU E DE 
GEN/O MENOS DIFÍCIL; como por se lhe ter acabado o tempo 
restncto do seu provimento sem mais dependência alguma deste 
Governo".

nao

•358 POLIOCÉRTICA = “Antiga manobra de cerco militar. Cf. BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário 

Escolar da Língua Portuguesa. 11*ed. 1984, p. 883.
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o relatório realizado por Domingos Sambucetti Fig-222

qualquer projeto no papel, era

o minucioso exame e levantamento topográfico do sítio;

ter avisado o Governador quanto à inaptidão do terreno - de "areia

Concluía-se portanto que a ruína da Fortaleza de N. S. da Conceição 

era uma decorrência da má escolha do sítio, absolutamente

(ou de Bragança), nos dá uma idéia dos problemas advindos da não 

observância das regras básicas referentes à metodologia de trabalho 

dos engenheiros, tal como ensinadas nas “AcademiaJ'. Previamente a 

fundamental:



defeza de que hesobre a sua persistência, duração que promette, e 
capaz o dito Forte.
Achasse o Forte de Bragança sobre TERRENO ARIENTO, 
ALAGADIÇO, e com UM DOS QUATRO LADOS SOBRE A 
MARGEM DO RIO GUAPO RÉ, TOTALMENTE EXPOSTO AO 
IMPACTO DAS SUAS AGOAS que nas maiores excrescencias quasi 
chegam às canhoeiras. He revestido de uma MURALHA, QUE 
SENDO FORMADA DE UM PETRIFICADO MUITO IMPERFEITO, E 
OBRADO COM BARRO SEM MISTURA DE CAL, MAL PODE A 
DITA MURALHA SOFRER O PESO E ÍMPETO DAS TERRAS, 
QUESENDO DA SUA NATUREZA ARIENTAS, SÃO TOTALMENTE 
FILTRADAS PELAS AGOAS DAS CHUVAS, QUE TRESPASSAM A 
DITA PAREDE; E LAVANDO BARRO, E A PARTE TÉRREA DO 
MESMO PETRIFICADO, DE NECESSIDADE DEVE AQUELE 
PADECER DE RUÍNA; COMO A EXPERIÊNCIA NA PORÇÃO DE 
MURALHA QUE JÁ CAHIO, E QUE POR MANDADO DE VEXA. SE 
ACABOU DE REEDIFICAR.
A metade do lanço de parede que forma o lado exposto ao rio, já se 
acha afastado das terras ameaçando ruína que julgo venha a Ter na 
presente cheia.
Pela má qualidade, e pelo fundamento que tem o revestimento, 
firmado sobre o terreno ariento, alagadiço, e em parte exposto 
àcorrente do Guaporé, se pode formar juízo da sua pouca duração; 
ainda que pelas ruínas que já tem padecido, e pelo estado em que se 
acha a dita Fortificação, bem se vê que somente poderá subsistir 

com uma continuada despesa da Real Fazenda.
Em quanto à defeza devo dizer a V. Exa., que sendo uma das 
maiores vantagens de qualquer fortificação no ser situada sobre a 
borda do mar, ou de algum grande rio, porque por essa parte não 
pode ser atacada regularmente: não goza o Forte de Bragança desta 

vantagem, ainda que construído na margem de um rio considerável: 
porque justamente o situarão em parte, adonde o rio estreita, em tal 
maneira, que fica inteiramente não só exposto às baterias do 
• • 9 

inimigo, mais ainda debaixo do tiro de mosquete. E como todo o 
reparo sobre o rio consiste em um simples parapeito de tres palmos 
de fosso, facilmente pode ficar abatido de qualquer bateria, que no 
proprio terreno fronteira queira levantar o inimigo, e com a mesma 
razar todo o interior da Fortaleza, que fica exposto à mesma 
mosquetaria. E neste julgo ser o principal defeito muito prejudicial à 
defeza do dito Forte."



Sambucetti conclui pronunciando-se desfavorável à

implantação da nova fortificação

outra alternativa:

O malogro da Fortaleza de N.

construído a cerca de "mH braças pouco mais

Fortaleza da Conceiçãd' (FARIA, M. 1996: 64).

IA

no tal "sítio Santa Rosa", apontando

ou menos da antiga

"Em execução da mesma ordem de V. Exa. fui EXAMINAR UM 
TERRENO em que subsistiu a aldeia de Santa Rosa, que fica distante 
do Forte Bragança, seguindo a mesma margem do rio abaixo, mais 
ou menos uma legoa; e nelle não achei capacidade alguma ou 
vantagem para se fortificar. Examinei o terreno que fica em distancia 
quasi meia legoa do Forte, rio acima, adonde estão estabelecidos 
alguns moradores com suas plantações: e na verdade devo dizer a V. 
Exa. que este he o terreno que tem vantagens, e capacidade de se 
fortificar, o dito terreno he plano, levantado sobre as maiores 
excrescências do Guaporé ao menos quatorze palmos: a sua 
grandeza he suficiente, sendo o seu menor lado, que oferece sobre a 
margem do Rio, maior de 150 braças; e em parte adonde o rio tem 
bastante largura para o dito lado não ser exposto às baterias do 
inimigo: e he terreno enchuto, que a poucos palmos de terra tem 
pissarra: e na consideração do referido, e mais vantagens que nelle 
observei, julgo que o dito terreno he ottimo, e tem toda a 
capacidade local para nelle se executar qualquer projecto de 
fortificação, que não exceda porém a área de um QUADRADO 
REGULAR de 150 BRAÇAS DE LADO.
He tudo que devo reprezentar á Pessoa de V. Exa. Villabella aos 19 
de janeiro de 1772. O Ajudante Engenheiro Domingos Sambuceti."

nascimento do Real Forte do Príncipe da Beira, nas suas imediações,

S. da Conceição conduziu ao

o relatório



43.2. A Fortaleza do Príncipe da Beira: um caso exemplar

//

'54 construção do Forte do Príncipe da Beira constitui, neste contexto, 

um dos momentos nucleares concretizadores dessa política territorial, 

pedra de fecho da linha fronteiriça da referida capitania [do Mato 

Grosso], culminando toda uma estratégia que domina o período 

tratados de Madrid (7750) e Santo

cobrir e servir de barreira ao

cronológico que medeia os

Hdefonso (1777)" (FARIA, M.,1996, 28 : 55). Sediada em ponto 

avançado do território, às margens do Rio Guaporé (no atual estado de 

Rondônia), na região fronteiriça com as Províncias espanholas de 

Moxos, Chiquitos e Assunção do Paraguai, fôra intencionalmente 

criada para "... cobrir e servir de barreira ao interior do 

importantíssimo Estado do Brasil, como também pe/as ricas minas que 

em si /hce/ra" (FARIA, M.,1996, 28 : 55). O Forte do Príncipe da Beira, Fig.252 

juntamente com a fundação dos Fortes de Nova Coimbra (1 793) e do 

Miranda (c.1798); das povoações de Albuquerque (c. 1778, atual 

Corumbá); Poconé (1781); bem como Santa Maria do Paraguai (1778, 

atual Cáceres) e Cazalvasco (1785), estiveram vinculados a uma 

estratégia, previamente definida em Portugal, de firmar posição no 

ocidente da Capitania do Mato Grosso, no noroeste do rio Guaporé e 

nas margens ocidentais do rio Paraguai, compondo uma rede de 

fortificações e vilas que comportar-se-iam como as "chaved' dos 

confins do território do Brasil, desenhados e negociados nas 

discussões dos Trâtâdos de Limites



Albuquerque e hoje guardada

de 27/4/1775 e 8/1/1777:

lugar escolhido para

riscar seus desenhos -

frente das taes casas [da preta Ana

Moreira]

IA

vivência do sítio escolhido por Sambucetti:

"... he terreno enchuto, que a poucos palmos de terra tempissarra: e 
na consideração do referido, e mais vantagens que nelle observei, 
julgo que o dito terreno he ottimo, e tem toda a capacidade local 
para nelle se executar qualquer projecto de fortificação, que não 
exceda porém a área de um QUADRADO REGULAR de 150 
BRAÇAS DE LADO" (Relatório do engenheiro DOMINGOS 
SAMBUCETTI. 19/1/1772)

Do ponto de vista das suas

corrente com 27 pretos de! Rey e

A correspondência do engenheiro, endereçada ao Governador Luís de 

no Arquivo da Casa da ínsua (Castendo, 

Penalva do Castelo, Portugal), é viva quanto ao processo de 

construção da fortificação, cujas balizas cronológicas giraram por volta

7. Em abril de 1775, Sambucetti chega ao

implantação do edifício, improvisando diversos escritórios para 

"debaixo de umas larangeiras ou num

pequeno alpendre que tem a

•' (FARIA, M., 1996: 62). Em 19/4/1775 Sambucetti 

relata o início das obras e fala do seu local de trabalho: "Em 19 do

16 de Manoel de Souza Silveira

características arquitetônicas, o Forte do
Fig.224 

Príncipe da Beira é paradigmático pelo seu apuro estético e qualidade 

técnica - um dos melhores exemplos da articulação perfeita dos seis 

itens da Arquitetura teorizados por Vitrúvio: Ordem, Disposição, 

Simetria, Eurritmia, Decoro e Distribuição.

A forma quadrada não nascera em abstrato mas era decorrência da



mandado levantar o meu quartel com O COMODO DESTINADO

PARA O RISCO, por me parecer indispensável esta providência,

pois não tenho abrigo, nem adonde escreva, muito menos adonde

risque".

2. O trabalho de construção iniciava-se com

terreno, seguido da sua medição

moderna, a corda ou corrente e as balizas, descritas previamente -

e construção dos edifícios de apoio (armazéns, acomodações ou

quartéis).

deespecial(em

matar nosso bravo

demanda tão Z

necessidade para togo hirem ajudando

—

no cotidiano desses

neste lugar das obras ti verão principio, cortando-se o mato na 

margem do rio e nas vizinhanças da minha morada, adonde tenho

com a tal prancheta circular

o desmatamento do

e instrumentos, bem como as 

fatais epidemias de malária (que vieram a 

engenheiro, em fins de 1777) eram frequentes 

confins do Brasil.

ou pelo menos de

ao Reino nos seguintes

percepção nos ELEMENTOS DE 

e de MECÂNICA demais essencial uzo e

4. Sobre a

ao D/RECTOR DE

Luís decarência de mão-de-obra, em 3/1/1777, 

Albuquerque enviara correspondência 

termos: "Na falta dos Engenheiros precizos, 

praticantes hábeis para assistirem nas diferentes inspecções que 

demanda tão importante construção, como sem dúvida he a do 

mencionado forte, TENHO FEITO APLICAR E INSTRUIR a dois 

oficiais inferiores de

3. Carência de mão-de-obra especializada 

carpinteiros), materiais construtivos

sofrível

GEOMETRIA [Euclides]



Queiroz, que //

primeiro livro de Euchdes' Z/(FARIA, M. 1996: 66).

demais utensílios.

dotado de quatro

em plena campanha se instruía com 'parte do

TRABALHOS; (que sendo o ÚNICO ENGENHEIRO que tenho sem 

mayor graduação, que a de Ajudante, he na verdade bem 

inteligente) e me paresse que mediante este recurso efectivamente

senaõ experimentara nesta parte huma grande falta; senão for pelo 

que respeita a LEVANTAR ALGUNS NOVOS PLANOS, ou a fazer 

alguns DESENHOS ASSEADOS

cunhais do edifício, depois transportadas em canoas para o 

canteiro de obra. No projeto observa-se também a presença de 

uma olaria e ferraria - oficinas necessárias à produção dos tijolos e

5. Em 6/8/1 775 o engenheiro genovês envia finalmente o projeto da 

fortaleza e no mês seguinte inicia as operações na pedreira vizinha. 

Nela lavravam-se as pedras para a sapata, para os ângulos e

6. O projeto não fora concebido em Lisboa mas era fruto de intensa 24 

vivência de campo, sendo desenhado de abril a agosto in loco. Era 

composto por um quadrado regular de 50 braças3 de lado (110m), 

baluartes, além de fosso e obra avançada

..." (FARIA, M. 1996: 66). Para

359
1 braça = 2,2001

tanto, foram enviados o Sargento Ignacio de Souza Nogueira e o 

aspirante de engenheiro, o cabo de esquadra Feliz Botelho de



subterrâneas;calabouço; prisões

apetrechos.

Fig.225

alçado

também foram desenhados em minúcias e enviados a Lisboa.

Fig.226

Fig.227

desenho
Fig.228

as

processo de demarcação do edifício 

construção dos alicerces

explicitam

estado das

7. O projeto implicava em

em planta e perfil. O parapeito era coberto de cantaria e o restante 

da muralha revestido de tijolos.

9. Em 31/12/1778, Luís de Albuquerque envia um desenho a Lisboa, 

prestando contas do andamento das obras. Do mesmo depreende-

apurado senso estético, merecendo uma

dois anos

8. As guaritas dos baluartes mereceram também projeto detalhado,

“° A extensão bc do perfil totaliza 235 palmos. Como 1 palmo equivale a 22 cm, a 
obras avançadas totaliza 51,7 m.

se todo o

na margem inferior do desenho. O programa da fortaleza consistia

extensão do fosso e

no terreno e

em: corpo de guarda e 

alojamentos militares; quartéis de oficiais; hospital; armazém da 

pólvora; residência do Governador; capela; armazém de víveres e

projeto dessa envergadura e o 

após o seu início. O resultado era um edifício 

regularíssimd', feito em sítio apropriado e com orçamento inferior aos

belíssima porta de entrada e ponte levadiça, cuja planta e

e muralhas de pedra miúda, barro e cal, 

revestidas depois com os tijolos feitos na olaria local.

Os relatos de Luís de Albuquerque que acompanhavam o 

datado de 31/12/1778, endereçados 

dificuldades inerentes a um 

obras

(totalizando uma extensão de 51,7 m360), tal como se vê no perfil

a Lisboa,



cálculos aproximados no

"O adjunto termo que ponho na Real Prezença de Sua Magestade 
por mão de V. Exa. he da Fundação da nova Fortaleza neste lugar a 
que solenemente vim dar principio no dia20 do corrente,' pondo-lhe 
o Augusto nome = do Príncipe da Beira = depois de fazer gravar na 
Pedra, que com efeito meti nos a/icerses, a inscrição que o mesmo 
termo manifesta.
Sem embargo de ser somente agora que se fes praticave! a 
expreçada diligencia nem por isso tinha deixado de trabalhar-se nas 
dispoziçoens precizas para estatão considerável obra, DESDE 
QUAZ! DOUS ANOS a esta parte, sem interrupção e com toda a 
maior viveza, e cuidado que os meyos permitiram: de sorte QUE JÁ 
SE CONSEGUIU TRAÇAR COMPLETAMENTE SOBRE O TERRENO 
A DITA FORTALEZA; TIRAR E CONDUZIR AOS LUGARES 
DESTINADOS HUMA SUFICIENTE PORÇÃO DE PEDRA, E DE 
MADEIRAS DE VÁRIOS GENEROS; LEVANTAR MUITOS DOS 
ARMAZÉNS, QUARTE/S, E OFICINAS INTERINOS QUE SÃO 
INDESPENÇAVEIS; E ALEM DISTO QUE A MAIOR PARTE DA 
ABERTURA DO FOSSO ESTEJA EXECUTADA, PELO QUE TOCA AO 
RECINTO DO PRIMEIRO BALUARTE CHAMADO DA 
CONCEYÇÃO CUJAS RESPECT/VAS FACES E FLANCOS ESTOU 
DESDE LOGO MANDANDO REVESTIR, PONDO O MAIOR 
ESFORÇO DE QUE AS CIRCUNSTANCIAS PREZENTES PODEM SER 
CAPAZES EM QUE ESTAS OBRAS SE ADIANTEM.
Posso sigurar a V. Exa. com bastante satisfação minha que ESTE 
TERRENO QUE VAI SER FORTIFICADO HE SEM DUVIDA O MAIS 
PROPR/O, E MAIS VANTAJOSO QUE NO PAÍS SE DESCOBRIRIA; 
POIS INCERRA NÃO SOMENTE HUMA POZIÇÃO MUITO 
DOMINANTE E DEFENÇA VEL que ADMITE HUM QUADRADO DA 
NECESSÁRIA EXTENSÃO REGULARÍSSIMO; mas que tem varias 
aptidoens que se ignoravam athe aqui e que so por fortuna podiam 
descobrir-se, cujas farão dispender pode ser que menos huma meya 
parte do que se esperava segundo os últimos cálculos que agora fiz . 

(FARIA, M., 1996: 65-66)

projeto, malgrado implicando na perda do 

seu principal conceptor no ano anterior (por volta de 12/9/1777).

destacou os

Além dos referidos engenheiros, participaram desta façanha diversos 

oficiais construtores, em geral anónimos, dentre os quais Miguel Faria 

seguintes personagens, citados nas entrelinhas das



'o taipeiro'; Narcizo,

ciência da engenharia;

negro; os pedreiros Manoel

confins do

tipo de dificuldades, das naturais tensões humanas à

agressividade do dima, conferem à obra levantada uma dimensão

mais monumental" (FARIA, M., 1996: 66).

Civil

I

I

I

l

Gomes (também africano e que morreria 

officia! que havia

na obra), Nogueira ('o melhor

em Macapá') e Patrício António; Th ornas Dias, o

'o negro que rouba'; o Capitão Joaquim Lopes

embriagara e agredira barbaramente um

aprender a

4.3.3. A Fortaleza de Santa Cruz de Anhato-mirim de José 
da Silva Paes (c. 1747): apuro estético versus problemas 
técnicos e ineficiência militar

Poupino, intendente das obras; seu filho, igualmente candidato a

o soldado pedestre que se

protagonistas que caracterizavam aquele quotidiano nos 

sertão e que o tempo esqueceu. Um dia a dia duríssimo, condicionado 

por todo o

Já vimos a qualidade estética dos desenhos da Arquitetura Religiosa e 

do célebre engenheiro português José da Silva Paes; resta-nos 

analisar as suas obras militares.

Em 1738, uma

inúmeras correspondências trocadas entre o Governador da Capitania 

e Lisboa: "João Leme, mestre carpinteiro; o mulato António, chamado

Carta Régia determinou que o "Brigadeiro José de Silva 

Paes passe logo à ilha de Santa Catarina e faça nela uma fortificação, a 

qual, a entender ser capaz para a sua defesa, procurando evitar, nela

feitor 'que nunca adoece'. Todos eles são exemplo doutros



significava eficiência militar. Conforme diz Cyro Corrêa de Oliveira

Lyra (1982/1983: 286)

canal de acesso à baía.

Catarina, Silva Paes dissera serem estes os edifícios "mais nobres que 

havia na Américd'.

na entrada do

tudo quanto lhe for possível a maior despesa."RA, C., 1982/1983:

288)

, a "performance das fortalezas não será, porém, 

das mais bri/hanted'. O autor fala em fortalezas, no plural, pois o

demais, a

Grande. Na entrada da Baía sul, completava

No entanto, apuro estético, disciplina geométrica impecável, não

Economia e pragmatismo não excluíam o apuro estético, tal como se 

ensinava nas lições de teoria. Uma obra arquitetônica - civil, religiosa 

ou militar - deveria respeitar os princípios de Ordem, Disposição, 

Simetria, Eurritmia, Decoro e Distribuição, e assim como no Forte do 

Príncipe da Beira, tais variáveis foram contempladas. Ao enviar os 

projetos do Quartel da Tropa da Fortaleza, juntamente com o da "Casa 

do Governd' e da "Igreja Matriz", a serem construídos na ilha de Santa

Forte de N. S. da Conceição, em uma pequena ilha,

sistema de fortificação projetado pelo Brigadeiro Silva Paes 

compreendia quatro fortes - três à entrada da baía norte e um na baía F'g-229 

sul. Em 1739 iniciou-se a construção da FORTALEZA DE SANTA 

CRUZ, na Ilha de Anhato-Mirim no lado ocidental da baía norte, no 

ano seguinte as obras do FORTE DE SÃO JOSÉ, na Ponta Grossa, a 

noroeste da Ilha de Santa Catarina, e fechando a triangulação com as

FORTALEZA DE SANTO ANTONIO, na ilhota de Raton

o sistema de defesa o



sistema de defesa da ilha de Santa Catarina

Capitão1802

esta vam em

Fig.229

Kruzenstern - que diz sobre

atualmente, o caminho bastante extenso é protegido por três fortalezas 

insignificantes, chamadas Ponta Grossa, no lado oeste da ilha de Santa

são

não

Catarina, Santa Cruz na ilha de 'Atomery' e um pequeno forte de nove 

canhões; mas desses nove canhões,

condições de operar". (LYRA, C., 1982/1983: 286).

Em detrimento da qualidade estratégica do plano, os projetos militares 

de Silva Paes são extremamente requintados do ponto de vista 

arquitetônico. Nesse aspecto, o projeto da Fortaleza de Santa Cruz, na 

ilha de Anhato-mirim, é paradigmático, demonstrando:

expedição enviada pelo Czar Alexandre I, em

o canal de entrada da baía norte.

três somente

Aparentemente eficiente, o

falhou, em 1777, resultando na sua tomada pelos espanhóis. As 

qualidades do plano de defesa de Silva Paes eram questionadas 

inclusive por viajantes europeus, como La Pérouse, que visitara a ilha 

as fortalezas de Ponta Grossa, de

1. Perfeita integração do espaço construído com o sítio escolhido, 

sendo a forma decorrente das características topográficas do 

geométrico pré- 

mas a simbiose com a

em 1785, relatando com ironia:

Santa Cruz e dos Ratones, não obstante estarem à vista umas das 

outras, parecia terem sido construídas uma para ser batida e tomada ao 

primeiro assalto e as outras para expectadores desse fato..." (LYRA, C., 

1982/1983: 286). Outro relato desabonador do sistema foi do Chefe da

é um desenho 

estabelecido para os terraplenos das baterias

terreno; o resultado



paisagem, locais elevados

se vê na planta do

conjunto).

2. suas muralhas não formam

imponente portal,

fortificação.

QUARTEL DA TROPA,

Fig-23

pedra de

lioz- marcada por uma porta monumental de acesso ao interior da

4. no interior desta situavam-se, face-a-face, as principais edificações
Fig23O

implantação e

voltadas para o oceano.

cenográfica - a entrada envolvia uma escadaria - em

para a sua 

agenciamento das demais edificação em terraplenos 

dispostos em diferentes níveis (tal como

uma linha poligonal contínua, sendo

outra em frente às baterias principais,e a

3. o conjunto voltado para a terra apresentava uma nítida intenção

portanto construído para ser 

fachada oposta à do portal da fortaleza.

6. Em projeto especifico, localizado

Ultramarino, dotado de várias lâminas sobrepostas, na linha dos 

desenhos dos séculos XVI e XVII, Silva Paes detalhou aspectos da 

fachada voltada para o mar e da planta do pavimento térreo e do 

sobrado dos ditos “Coarteis/'. Além da beleza do desenho,

divididas em

do conjunto: o "Quartel do Comandantd' e a "Capeld.

5. O conjunto incluía também uma Casa da Pólvora e um magnífico 

magistralmente implantado junto à 

encosta, cuja fachada frontal encontrava-se voltada para o mar e 

seu acesso feito pelos fundos, pelo pavimento superior. Fora 

visto, compondo a cenografia da

duas partes: uma na entrada, ladeando uma

no Arquivo Histórico

escolhendo-se os



observa-se uma composição retangular e simétrica, de 66 m (300

arcada no pavimento inferior, encimada por um sobrado marcado

eixo dos arcos plenos da galeria.

Esta "loggia" era dotada de alto pé direito de 6,30 m,um

possibilitando deintermediário, espéciepavimentoum

" mezzanino" recuado, de balcão,dotado inclusive nas

extremidades do edifício. estruturais,Os 11 comarcos

independentes

extremidades, sala,dispunham-se dois "apartamentos", com

mais

mera

havia qualquer

estéticas. eliminar os

maciços, cuja base apresenta a

não

palmos) de comprimento por 11 m de largura, ritmada por uma

e o

esta foi dividida em três

telhado, com

intercolúnio de 5,5m, sustentavam

e largura igual à do prédio e comprimento

zw

que questões técnicas suplantaram as questoe

No momento da execução do projeto, para 

empuxos dos arcos sobre a fachada, 

partes, com três contrafortes

por 12 janelas inseridas sobre o

as paredes divisórias 

barroteamento do assoalho do pavimento superior. Por sua vez, o 

sobrado destinava-se às celas dos soldados, com acessos externos

constante correspondente à modulação das arcadas. Em ambas as

quarto, cozinha e dispensa, destinados 

graduados. Os “Coarteis" de Anhato-mirim apresentavam ainda 

cimalha de cantaria e três mansardas no 

finalidade ornamental, na medida em que 

indicação de acesso a elas.

7. É curioso comparar a foto atual do Quartel com seu projeto original 

e observar

aos oficiais



espessura de 2,80

4.3.4. Os concursos do período colonial

poucas alterações. Na Fig.232a

primeira propôs a construção de muros na retaguarda da cidade,

menos Fig.232b

custoso que o anterior.

primeiro estudo Fig.233a

Fig.233t

m, estreitando-se à medida 

distanciam do solo (LYRA, C. 1982/1983: 288).

de fortes, guarnecia a

do Brasil. Essa rede aparece bem descrita no

envolvendo os morros da Conceição, de São Bento, do Castelo e parte 

uma fortaleza. Na segunda

Desse concurso datado de 1769 participaram os mais importantes 

engenheiros disponíveis naquela "Praça/' - José Custódio de Sá e 

Faria, Francisco João Roscio e Jacques Funck.

Sá e Faria elaborou duas alternativas, com

do de S. Antônio, para o qual projetou 

propôs uma muralha abarcando extensão menor; projeto

em que se

Por sua vez, Francisco João Roscio propôs um

(muralha incluindo os morros do Castelo, S. Bento e S. Antônio) mais 

complexo e outro mais económico, que acabou selecionado, embora 

até onde sabemos a obra jamais foi executada.

Por outro lado uma rede de defesa da cidade, composta de dezenas Fig.234 

Baía de Guanabara, protegendo a então Capital 

levantamento realizado

Tal como se faz hoje em dia, algumas obras do período colonial foram 

objeto de concursos. Esse é o caso do concurso promovido pelo 

Marquês de Lavradio no Rio de Janeiro, com intuito de obter 

alternativas para a melhoria do sistema de defesa traseiro da Cidade.



remediá-las, na linha dos

princípios do XVII.

4.4. URBANISMO E URBANIZAÇÃO

relatórios de Spanoqui, Turriano e

Sobre o assunto, a literatura é extensa361

REIS FILHO, N. G. Contribuição ao Evolução Estudo da Urbana do Brasil (1500/1720), 1968 (Tese de 
Livre Docência defendida na FAUUSP em 1964); REIS FILHO, N. G. Urbanismo no Brasil. Séculos 
XVI-XVIII. In: ALOMAR, Gabriel (coord.). De Teotihuacán à Brasília. Estúdios de Historia Urbana 
Iberoamericana y Filipinas, 1987, p. 351-369; REIS FILHO, N. G. A Cidade e a Independência (1750- 
1850). In: SOLANO, F. (coord.). História Urbana de Iberoamerica-, REIS FILHO, N. G. Brasil. In:

"Parece um caminho no meio do nada, um caminho no meio do 

mato, um caminho sem significado nenhum. Mas não é. Essa era 
uma das ruas principais da velha cidade portuguesa de Baçaim. A 
rua quase não se vê, está rodeada de mato, tem pedras caídas por 
todos os lados; é uma rua em ruínas. Mas a rua está cá, pois as ruas 
são teimosas, as ruas duram mais que a memória, as ruas duram 
mais que o próprio tempo. Esta rua conduzia à praça principal de 
Baçaim. Era talvez a rua Direita; a rua Direita que existe em todas as 
cidades portuguesas. Na maior parte das vezes, como sabemos, as 
ruas direitas eram tortas. Chamavam-se direitas porque iam direitas à 
praça principal, à Casa da Câmara por exemplo, que tenho por 
detrás de mim, ao Hospital, à Misericórdia, à Casa dos 
Governadores. A rua Direita, no caso de Baçaim, era mesmo direita. 
Era reta e a Unha reta sempre foi no urbanismo do ocidente um 
símbolo da razão, um símbolo da racionalidade humana e um 
símbolo do poder. Em Baçaim, mais do que isso, era um símbolo do 
poder do Ocidente de se impor numa paisagem estranha/' (COMES, 
Paulo Varela. [Sobre Baçaim na índia].In: AZEVEDO, Camilo e 
GOMES, Paulo Varela. O mundo de cá. Lisboa: CNCDP, RTP, 
Fundação Oriente, 1997. Vídeo no. 3)

1768, encarregado de levantar todas as

e pretendemos apenas 

retomar algumas questões relacionadas à metodologia de desenho dos

por Jacques Funck em

fortalezas e propor as obras necessárias para

Massay, de fins do século XVI e



engenheiros militares, e

deprocesso

Fig.235

foi desenhada por Miguel de Arruda e executada por Luís Dias. O

desenho Lisboa,

adaptou-se à conjuntura encontrada. O "mestre das obras de

Brasil, cujos desdobramentos 

aprofundaremos no próximo e último capítulo.

embora projeto de gabinete, concebido em

SOLANO, Francisco (coord.). Historia Urbana de iberoamerica. La Ciudad Barroca. Analises 
1573/1750, 1990. Tomo II, Cap. 6; REIS FILHO, N. G. Notas sobre o urbanismo no Brasil. Primeira 
parte: período colonial. Cadernos de Pesquisa do LAP, 1995; REIS FILHO, N. G. Notas sobre o 
urbanismo Barroco no Brasil. Cadernos de Pesquisa do LAP, 1994; REIS FILHO, N. G. imagens das 
Vilas e Cidades do Brasil Colonial, 2000; DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil-Colônia. 

Planejamento espacial e social no século XVIII. Brasília, Ed. Alva-Ciord, 1997, ARAÚJO, R. M. de. 

Engenharia militar e urbanismo. In: MOREIRA, R. (dir.). História das fortificações portuguesas no 
mundo, 1989; ARAÚJO, R. M. As cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e 
Mazagão,! 998; CARITA, H. e ARAÚJO, R. ROSSA, W. A cidade portuguesa .In: História da Arte 
Portuguesa, 1995. Vol. III; ROSSA, W. A construção do Brasil Urbano. Oceanos, 41, 2000; CARITA, 
Helder e ARÁUJO, Renata M. (coord.). Colectãnea de estudos. Universo Urbanístico Português 1415- 
1822. Lisboa, CNCDP, 1998; MOREIRA, R. A Arte da Ruação e a cidade luso-brasileira (sécs. XVI- 
XVIII). Comunicação apresentada no V Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, Campinas, 
PUCCAMP, 1998. Ainda não publicada; TEIXEIRA, M. e VALLA, M. O urbanismo português. Séculos 

XIII-XVIII, 1999.

4.4.1. A racionalidade dos primeiros tempos: a defesa pela 
altura

1. A SITUAÇÃO escolhida para a implantação de SALVADOR (1549)

As Cidades quinhentistas - capitais regionais - nasceram sob auspício 

da Coroa e, sempre que possível, contaram com a presença de um 

engenheiro no seu processo de gestação.

no que diz respeito à construção de vilas 

cidades, bem como introduzir algumas discussões referentes ao 

urbanização do

foi a entrada de uma baía. Como vimos, a nova Capital do Brasil



"traças" e

da cidade do RIO

interior de uma

I

=

a fundação

mar e uma enorme grota ao fundo.

2. Igualmente, a situação e o sítio elevado escolhidos para

DE JANEIRO também foram dos

fechada e

privilegiados, no interior de uma profunda baía, naturalmente 

protegida. No momento da transferência do núcleo 

Morro Cara do Cão e o Pão de Açúcar,

fortificação de Salvador", Luís Dias, e o astrólogo Filipe Guillén 

tiveram autonomia suficiente para implantar a cidade no sítio mais 

apropriado, escolhido a seu critério, adaptando-lhe às

"amostra? trazidas por Tomé de Sousa. O resultado foi uma 

escolha perfeita, no topo plano de uma colina, margeada por 

fossos naturais constituídos pelos c. 80m em relação ao nível do

FERREZ, C. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto 1555-1800, 1972, p. 3.

Fig.236

mais Fig.236'

muros de taipa da cidade nascente. O pedreiro

Brasil por Alvará Régio de 17/1 1/1571362, juntamente com 

carpinteiros Simão Fernandes e João Gomes, também envolvido 

nas obras de fortificação locais. O traçado semi-ortogonal da áre 

de expansão na várzea entre os Morros do Castelo, Santo Antônio, 

São Bento e onceição, teria sido obra do engenheiro italiano, a

primitivo (1565) entre o

para o Morro de São Januário (1567), depois denominado Morro 

do Castelo, Mem de Sá provavelmente contou com o apoio do 

"mestre das obras e fortificações do Rio de Janeiro", FRANCISCO 

GONÇALVES, na construção das muralhas de taipa-de-pilão e
x

torres da Fortaleza de São Sebastião, assim como nas obras dos 

fora enviado ao



estava na região, incumbido da construção do Forte de Santa

Catarina do Cabedelo, situado bem à entrada da Barra.

4. Também

/

serviço dos felipes, da

protegida. O núcleo apresentava um traçado tendencialmente 

regular, desenhado certamente por algum profissional do padrão de

Fig.237b

Rio Fi8-109

não

com a presença do 

no momento da

o alemão Cristóvão Lintz, que em 1585um engenheiro, quiçá

meses em 1582, opinando

“ MOREIRA, R. A arqui.M-a míltó. te Seaâo, V. HM de Me em PoMgel. O Maneirlsn», 1986. 

p. 149-150.

Armada de Diogo Flores de Valdez, 

Giovanni Battista Antonelli363, que permaneceu na cidade por sete 

nas obras de fortificação (CARDIM,

Fernão. Tratado da Terra e Gente do Brasil, 1585).

3. Na mesma linha dos anteriores, foram a situação e sítio eleitos para Fjg237a 

a fundação de FILIPÉIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES (1585, 

atual João Pessoa), também fruto de estratégica reflexão, em ponto 

elevado, ao fundo da estreita Barra do Rio Paraíba, naturalmente

fugiram à regra situação e sítio escolhidos para a 

implantação de SÃO LUÍS DO MARANHÃO, que assim como o 

de Janeiro, partiu de uma eleição inicial feita pelos franceses (1612), 

encampada depois pelos portugueses, contando 

engenheiro FRANCISCO DE FRIAS DA MESQUITA 

construção da fortaleza (1615) e quiçá da implantação do núcleo 

urbano (1616). O sítio escolhido em promontório, numa ilha, ladeado 

por duas baías, situava-se a 88m de altura em relação ao nível do



em 23/8/1614, a

mar. Os documentos364

564 Documentos sobre a Expedição de Jeronymo de Albuquerque ao Maranhão. In: Annaes da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Officina Typographica da Bibliotheca Nacional, 195. Vo.

referentes à Expedição de Jerônimo de 

Albuquerque ao Maranhão, saída do Recife

mando do Governador Gaspar de Sousa, à qual somou-se uma 

pequena armada de reforço capitaneada pelo Sargento-mor do 

Estado do Brasil Diogo de Campos Moreno, atestam a presença do 

engenheiro Francisco de Frias da Mesquita (SILVA-NIGRA, 1945: 

378): "Desembarcada la gente arriba declarada, se tomó 

resolucion que nombrasen dos Compãnias por la parte del bosque, 

y otras dos por la parte de la playa, y assi embistimos con el 

enemigo, antes que acabasen de fortificar, fue por la parte del 

bosque el Capitan mayor com el Capitan de los aventureros 

Manuel de Sousa. Dessa en la vanguardia, y luego el Capitan 

FRANCISCO DE FRIAS por la parte de la playa fue el Capitan 

Antonio de Albuquerque, y el Capitan Geronimo Fragoso, con los 

quales asistia el Sargento mayor Diego de Campos" (ANBRJ, 1 905: 

XXVI, 285). O engenheiro teria sido incumbido de delinear o forte 

de Santa Maria, escolhendo o sítio para tanto e decidindo construir 

uma fortificação à européia e não à moda dos índios, como 

pretendia Jeronymo de Albuquerque". Frias traçou "um hexágono 

perfeito, capaz de alojar em si toda aquella gente...", mas a 

construção apresentou logo defeitos, pois "esquecido o 

engenheiro-mor (...) de todas as regras da fortificação, levantou 

aquella em uma eminencia tão visinha de outra ma is elevada, que



edificou de que com esta consulta vay uma

PLANTA

jornada

de

para seu exemplo o fação todos

•!•!•

Hieronimo de Albuquerque ao Maranhao, e com elle 

hum ENGENHEIRO que diz que deu ordem a FABRICA DO

direita conforme a TRAÇA, que lhe fica em poder, e

não só

FORTE que aHi se

os moradores, fara hua caza, e

d'A/buquerque a dar conta a Gaspar de Souza do sucedido na

arruada, e

"Diz mais o Viso Rey que naquella 

soma na viera ao porto de Lisboa, com força do tempo hum navio 

de índias que hia em dereitura á Sevi/ha, e nelle Manoel de Souza 

deça hum dos capitaes que por ordem de Gaspar de Souza tinha 

hido com

lhe servia de padrasto, mas também de cabeça de trincheira 

para o ataque mais vigoroso" (BERREDO365: 1 19 apud SILVA- 

NIGRA, 1945: 379). Malgrado as críticas, 

merecido uma

Luís aos Franceses em 1615:

a empreitada teria 

"traça", enviada a Lisboa, tal como se lê no 

Relatório datado de 1615:

/â66. A fundação da Cidade também contara provavelmente 

com "traçai’ desse engenheiro, tal como se lê no Regimento367 

9/1/1 61 6 deixado pelo Capitão Alexandre Rodrigues de Moura ao 

seu sucessor Jerônimo de Albuquerque, após a conquista de São 

"terá particular cuidado do 

acrescentamento desta Cidade de S. Lu is fazendo que fique bem

XXVI.
365 BERREDO, Bernardo Pereira de. Annaes Históricos do Estado do Maranão. Florença, Typografia 

Barbéra, 1905.
366 Archivo General de índias. Patronato.2.5.1/27.
367 Anaes da Biblioteca Nacional, vol. XXVI, p. 232-234 apud DUARTE, Cristóvão Femandes. São Luís e 
Belém: marcos inaugurais da conquista da Amazônia no período filipino. Oceanos, 4L 2000, p. 155.

e que ambos hiam mandados por Hieronimo



vivira ne/la, e nenhuma maneira dentro nos fortes, senão a vendo

morrotes naturais, encontra-se muito bem descrita

da Guerra.

sistema de

construção de uma

realizou na

prática:

"Hmo e Exmo Senhor

- Ministério do Reino - Maço 601. Doc. 66.

I

Fig.237b

Fig.109

assistência". A situação e características do sítio eleito, ladeado

occasião forçosa de inimigos em que lhe pareça he necessária sua

Achamos oportuno transcrevê-lo, por demonstrar que o

defesa inicial de São Luís, já estava obsoleto nesse período, pois a

por fossos ou

Mello - então Secretário dos Negócios Estrangeiros e

CIDADELA para reforçá-lo, projeto que jamais se

Hé a cidade de São Luiz do Maranham CITUADA EM TERRENO 
ALTO DE QUATROCENTOS PALMOS [88m] SOBRE AS ACU AZ DE 
DUAS BAHIAS Q CIRCUNDÃO DAS PARTES DO NORTE E SUL E 
POENTE, aonde unindo-se em huã ponta da Cide. vão formar a sua 
barra.
Tem da parte do poente huã ensiada, e junto desta o surgidouro dos 
navios. Tem em parte dela, seos FOSSOS NA TU RAIZ, e um, q'sobe 
da ensiada do poente para o nacente, e outro da Bahia do Norte 
para o Sul, q rompendose triangularrrf em distancia de oito centos 
palmos [176m] ficarão unidos.
Dentro deste terreno q. circundão do Norte e poente as Bahias 
sobreditas, e do Sul e Nacente os FOSSOS, q digo, se acha huã 
PRAÇA rd° boa em q está o PALAC/O DOS GOVERNADORES e 
CAZA DA CAMERA e outras de hu, e outro Lado: no alto delia a Sé 
rd° arruinada, e NO MAIZ ALTO TERRENO DA MESMA E DA 
CIDADE O COLL°. DA COMPANHIA. Em parte deste terreno se 
podia fazer hua boa CIDADELA ficando dentro nella o dito Co/P.;

366 Arquivo Nacional da Torre do Toml

em outro documento368, datado do século XVIII (1 755), anexado a

uma planta da cidade endereçada a Sebastião José de Carvalho e

planta e relatório propunham justamente a



de defesa em meados do séculoSe a Cidade apresentava problemas

XVIII, também manifesta, até hoje, problemas advindos da introdução

Estas obras supondo fidelidade nos inspectores delias, como devo 
crer, se podem fazer com conta, MANDANDO S. MA Cf. VIR 
ENGINHEIRO, A QUEM NÃO CORROMPA O PODER DA 
COMPANHIA, com outros q tratem das obras com algu MESTRE, e q 
o ajudem alguns AL VENEIROS e PEDREIROS, FERREIROS, q fassão 
T/JOL O, FERRO, e ma is ferramentas, TREZENTOS ESCRA VOS da 
Costa da Mina, poucos carreiros, e comprando duas canoas fortes 
para conduzirem pedra, e outras miudezas respectivas, concidero se 
farão seguras as obras, e com conta sendo bem ademenistradas.
VAY O MAPA DESTA CIDADE, mostrando OS RISCOS 
ENCARNADOS AS PARTES PORDONDE SE PODE FORTIFICAR

Maranham seis de agosto de mHsetencentos cincoenta e cinco 
[6/8/1755]. Exmo. Sr. Sebastião Jozé de Carvalho e Mello. De Va. 
Exa. criado mto. obrigado Ronca lho Pe/3 Lobatto e Sousa.

fazendoa com estrada deRonda e Cavai”., e abrindosce hum 
FOSSO entre o Co/P e Sé da Bahia Norte para o fosso natural do Sul 
com sua ponte Ievadiça para a comunicação com a Cidade e praça 
e com as suas esplanadas, hu reducto q circunde o pequeno 
Convento das freiras UrceUnas q se vai fazendo ficará obra 
estimável. POR BAIXO DA £/. CIDADELLA E AO REDOR DA 
PRAÇA PELLOALTO DO TERRENO ESCARPADO Q A CIRCUNDA 
se pode fazer huã estrada de ronda com seu cavaP artilhado da 
parte do poente, e onde convier para defensa da barra e surgidouro 
dos na vi os com seos rebeHns, q a natureza da terra forma em alguãs 
pontas sobre a Bahia da parte do Norte (...) fara boa defença sendo 
esta de terra sucada com cal obra q ficará dominada da CIDADELA. 
Podese circundar parte da Cidade facilmente & a sua primeira 
defensa do mesmo material, principiando em hu rebelim sobre a 
estrada dita, e correndo pello terreno alto ao longo da Bahia do Sul 
the o Convento das Mercez, e deste the a Capei la do Desterro, 
fazendosse dous rebe/ins ou meyoz baluartes nos ângulos q a 
natureza formou, e porq dahi corre hu FOSSO NATURAL DA 
BAHIA DO SUL PARA A DO NORTE POR DE TRAZ DA CERCA DO 
CONV. DO CARMO, ruindosse, e abrindosse no alto delle em 
cumprimento de oito centos palmos [176m], e ESCARPANDOSSE 
OS NA TURA/S, fica assim circundada a dita Cidade fazendose estes 
seos meyos Baluartes, se poderá fazer a primeira e rd°. boa defença 
e sempre a CIDADELA DE PEDRA E CAL.



da

procedera

370

edifício ou cidade, em conformidade com o sítio escolhido para tanto;

comando de

de um forte - o

participara da Expedição enviada ao

impositiva de uma

topografia acidentada. Como muito bem observou Benedito Lima de 

Toledo369, "o reticulado hipodâmico" para São Luís, elaborado pelos 

franceses ou pelos portugueses, quiçá por Frias da Mesquita, ignorou 

as características do terreno, e "até hoje, o centro histórico da cidade 

sofre as consequências desse projeto, principa/mente no que respeita 

à circulação, embora devendo-se registrar que ruas, que terminam em 

degraus, criam recantos pitorescos nessa cidade". É curioso verificar

369 TOLEDO, Benedito Lima de. A ação dos engenheiros militares na ordenação do espaço urbano 
Brasil. In: Cursos de Verão da Arrábida, A Construção do Brasil Urbano, organizado pelo Prof. Dr. 
Teixeira, em outubro de 2000, sob o patrocínio da CNCDP. Em vias de publicação.

ARAÚJO, R. As cidades da Amazónia no século XVIII, 1998, p. 80-82.

local sob o

MALHA ORTOGONAL sobre um sítio de

Jerônimo de Albuquerque, bem como, certamente,

fortificação eque o profissional envolvido no projeto

provavelmente da cidade, fora partidista da "Aula de Architectura do 

Paço da Ribeira", recebendo formação para o correto desenho de um

minucioso exame das condições topográficais locais.

5. Assim como São Luís do Maranhão, BELÉM (1616) nasceu a partir Fig.238 

Forte do Presépio - e situou-se entre as Barras de

dois cursos d'água. Como demonstrou Renata Araújo370 havia urna 

disciplina geométrica implícita no projeto original da cidade, 

quiçá concebida pelo próprio Francisco de Frias da Mesquita, POIS 

o "Auto" em que todos os participantes da Expedição do 

Maranhão assinaram concordando que se fizesse jornada ao Pará,



incluía seu nome. Contando

uma

definiu

transversais.

nos

envolvidos numa política

A Coroa - aí incluso o período felipino (1580-1640) - investiu 

basicamente, até meados do século XVII apenas na construção das 

cidades, capitais regionais, relegando a fundação das vilas aos 

cuidados dos donatários e colonos, sem qualquer restrição do ponto 

de vista urbanístico. Uma política sistemática de orientação urbanística 

de criação das vilas só ocorreu a partir do Reinado de D. 

tempos de Pombal (1750-

no processo

João V (1 706-1750), intensificando-se

1777) e D. Maria I (1777-1808). A geometria explícita ou não nos 

novos núcleos urbanos fundados, representava o teor dos interesses 

de colonização e urbanização mais ou

ou não com desenho prévio, o fato é 

que a Cidade Velha de Belém encontra-se assentada sobre 

espécie de terraço, praticamente plano, com cota de c. 7m, 

circundado pela baía do Guajará e pelo rio Guamá e isolado da 

terra firme, um pouco mais baixa, pelo Piry, um grande alagado - 

"uma espécie de ilha-fortaleza rata/a/" (ARAÚJO, R., 1998: 81). 

Nesse sítio instalaram-se os baluartes do Forte do Presépio que 

a configuração da cidade. O desenho das ruas da Cidade 

Velha seguia um esquema radioconcêntrico a partir da "praça de 

armas" e o alinhamento da primeira rua coincidia com a direção 

Norte-Sul. As ruas seguintes apresentavam ligeiras inflexões - uma 

com inclinação de 5“ e outras duas com inclinações respectivas de 

1 5“ e 35“. Às tais ruas radiais, cruzavam-se ortogonalmente outras



da Coroa.centralizada nas

, havia uma estreita vinculação

política de colonização, que por

Fig.247

menos intensa e controlada pela Coroa d

colonizadora Fig.252políticasofisticado. Entredirigido aemenos

e1640 e

urbanizadora altamente centralizada do século XVIII, Nestor Goulart

progressivadeintermediárioperíodoFilho observaReis um

centralização administrativa nas mãos da Coroa, que não por acaso

traçadovilasmaterializou-se rede de comnovasnuma

tendencialmente regular - Taubaté (1645), Jacareí (1653), Paranaguá

maioresParati (1667) - e em

somou a

Misericórdia.

mãos

(1653), Jundiaí (1655), Guaratinguetá (1657), Itú (1657), São Francisco

cuidados com a Arquitetura Oficial de Salvador (a capital), com a

construção de novos edifícios administrativos, como a Casa de Câmara

e num urbanismo mais ou

demonstrou Nestor Goulart Reis Filho

do Sul (1660), Sorocaba (1661) e

menos dirigida e

sua vez, materializava-se numa

371 REIS FILHO, N. G. Contribuição ao Evolução Estudo da Urbana do Brasil (1500/1720), 1968 (Tese de 
Livre Docência defendida na FAUUSP em 1964); REIS FILHO, N. G. Urbanismo no Brasil. Séculos XV - 
XVIII. In: ALOMAR, Gabriel (coord.). De Teotihuacán à Brasília. Estúdios de Historia Urba 
Iberoamericana y Filipinas, 1987, p. 351-369; REIS FILHO, N. G. A Cidade e a Independência (175 ' 
1850). In: SOLANO, F. (coord.). História Urbana de Iberoamerica-, REIS FILHO, N. G. Brasil. In: SOLAN , 
Francisco (coord.). Historia Urbana de Iberoamerica. La Ciudad Barroca. Analises 1573/1750, 1990. Tomo 
II, Cap. 6; REIS FILHO, N. G. Notas sobre o urbanismo no Brasil. Primeira parte: período colonia . 
Cadernos de Pesquisa do LAP, 1995.

entre os interesses metropolitanos e a

e Cadeia, o Palácio dos Governadores , aos quais se

descentralizada de 1500 a

política de urbanização mais ou

a política colonizadora

Tal como



Itapicuru, das

As novas vilas setecentistas fundadas no Brasil a mando da Coroa

contaram

habilitado para tanto.

militares

, no Fig.239

geometria. Acompanhava o relato a planta da dita povoação.

DOCUMENTO N°.1:

as

presença de algum funcionário régio 

Nem sempre disponíveis,

4.4.2. A geometria abstrata, a ordem imposta: os casos de 
ex-aldeias jesuíticas, de Macapá e Mazagão

os engenheiros

sempre com a

372 Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Ministério do Reino, Maço 60, Caixa 704,1755.

a implantação do núcleo, sempre que possível, marcado por estrita

viram-se em alguns casos, substituídos pelos Ouvidores de 

Comarca, Governadores de Capitania e outros altos funcionários. Tal

como se lê nos documentos referentes à Vila do Itapicuru372 

interior do Maranhão, coube ao Ouvidor examinar o sítio e encabeçar

"Ulmo e Exmo Sr.
Fazendo-me S. Mag. A honra de mandar-me aos Rios Itapicuru, e 
Irajeu (sic) a EXAMINAR OS TERRENOS, EM Q SE PRETENDEM 
FUNDAR DUAS VILLAS, FUY A AMBAS AS PARAYENS, E 
RECULANDO-ME PELA INSTRUÇÃO DADA NA MESMA ORDEM, 
DEY PRINCIPIO A FUNDAÇÃO DA PR/Xf*. Como porem no Rio 
Irajeu naõ há commodid.e p.a a outra nem na sua foz, nem m. 
legoas por ella dentro pela qualid.e do terreno não obrey couza 
alguma a respeyto da segunda antes de fazer presente ao mesmo Sr. 
a verd.e do q achey justificada dos autos juntos.
O grande dev.e (sic) q a tinta de concluir esta, e outras ma is deleg. 
pelo mesmo Sr.; e também pelo Hmo e Exmo Sr. Gov.Of Cap.™ e . 
deste Esto Francisco X.* de Mendonça Furtado me obrigou a andar 
a mayor parte do ano passado, e parte deste em jornadas, e viagens 
pretextando-as com delegC ordr.” do off.° athe o lugar a altura dos 
d.os Rios onde não foy nenhum dos meos antecessorez,



DOCUMENTO N°. 2:

experimentando os incomodos e trabalhos q trazem consigo as dC 
jornadas, e viagens, e fazendo as despezas q. sempre são certas sem 
outro interesse q. o serv.° de S. Mag.e no conhecimento dos 
terrenos, e dos generos q nelles melhor produzem.
Com os apontamentos fuy fazendo e informaçoens q fuy tirando das 
paragens aonde não podia ainda chegar dizpuz esse Mapa de toda 
Capitania com as demonstrações do q. nella há ma is notável; tendo 
a honra de offerecer a V. Exa. para o por na presença de S. Mag.e 
juntam.'e com a PLANTA DA POVOAÇÃO DE ITAPICURÚ, e carta 

em q. refiro o q. achey, e o meu parecer, como o mesmo Sr. me 
ordenou, a indag. Seria m.'° ma is conveniente q repovoassem 
ambos os Rios do Itapicurú, e Marim; pois promettem estes tanta 
fertilid.e q só elles podião produzir eff.os para carga de huma grande 

frota.
Todos condessão a grande attenção q V. Exa. tem aos interesses do 
Estado, e bem commum dos seos moradores (...) 1755. HmoExmo Sr 
Sebam. jozé de Carv.o e Mello. (...) Manoel Sarmento 
[Desembargador Ouvidor Gera!]"

"Senhor
Em execução da Ordem de V. Mag.e junta por copia passey ao lugar 
da fregj do Rio Itapicuru, onde os seos moradores pretendem formar 
uma vi Ha sobre o q já deo a V. Mag.e conta o G.or desta Capitania 
em carta de 17 de Novembro de 1751, e convocando aos d.os 
moradores despois de eleger de entre ellez sinco pessoas mais 
capazes para conferir sobre o q. representarão ao d.° Gov.°r; e este a 
V. Mag.e, ASSENTARÃO Q. O TERRENO EM Q. SE ACHA O 
PRINCIPIO DA FUNDAÇÃO DA NOVA /CR'. HE O MELHOR 
PARA A FUNDAÇÃO DA D.a V., NÃO SÓ POR SER L UCAR AL TO, 
E ELEVADO DOS VENTOS, E LIVRE DAS INUNDAÇÕES DO RIO, 
MAS TAMBÉM POR OUTRAS COMMODIDADES Q 
CONSIDERARÃO MAIS UTEIS P.A A VIDA HUMANA; DE Q. SE FEZ 
O AUTO TAMBÉM JUNTO.
NÃO ME FIANDO SOM.TE NA INFORMAÇÃO DOS D.os 

MORADORES PASSEY A EXAMINAR OCCULARM.Jt O TERRENO E 
SUAS CIRCUNVIZINHANÇAS, E ACHANDO Q ERA VERDe O Q. 
ELLES DIZIAM TRATEY LOGO DE DEZENHAR, E DEMARCAR A 
AREA CONFORMANDOME EM TUDO COM A ORDEM DE V. 
MAG.E O Q. ENTÃO NÃO CONCLUI PELA SUPERVENIENCIA DAS 
CHEIAS (SIC); POREM PASSANDO SEGUNDA VEZ NO MESMO 
SITIO CONVOQUEY NOVAMENTE OS D.os MORADORES, E OS 
ADVERTI Q. LOGO DEVIÃO CUIDAR EM FAZER CADA HUM A



DOCUMENTO N°. 3:

PROV/ZÁO

SUA CAZA NO LUGAR Q. ESCOLHESSEM COMTANTO Q 
COMMODAM.U PODESSEM SLTUAR-SE A SUA SA TIS FAÇÃO SEM 
OFFENDER A REGULARIDJ DAS LINHAS COM PREFERENCIA 
POREM OS MAIS RICOS PARA AS PARAGENS MAIS PUBLICAS. 
PARA Q DESTA SORTE PO D ESSE AFORMOSEAR-SF A DA 
POVOAÇÃO EM MENOS TEMPO, E COM MAIS COMMODIDADE: 
E POR VIRTUDE DESTA RECOMENDAÇÃO ME CONSTA POR 
TODO O PRESENTE VERÃO SENÃO ESTIVER CONCLUÍDA AO 
MENOS ESTARÁ ADIANTADA. ATHÉ O PRESENTE SÃO 
QUARENTA OS MORADORES Q PRETENDEM DAR PRINCIPIO A 
FUNDAÇÃO DA D\ V.
Ordeney aos officiaes da Camera elegessem logo Juiz e E!ei.im (sic) 
da vintena , q el/es assim fizerão, como consta da sua nomeação 
junta.
/.../

Por todas rezoens me parece q. V. Mag.e haja por bem mandar criar 
a da. VIL LA COM O TERRITÓRIO, q. lhe assignão os ... da Camera 
fazendo/he V. Mag.e am. de duas Legoas de terra para património 
com leyos rendimentos te possa alodir as despezas do Cons.°; como 
V. Mag.e tem concedido p outras V" desta Capitania. (...) 1755 (...) 
Manoel Sarmento" [Desembargador Ouvidor Geral]

Dom jozé por graça de Deoz Rey de Portuga! dos Algarves daquem 
da/em mar em África Senhor da Guiné, Faço saber a vos OUVIDOR 
GERAL DA CAPITANIA DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO que O 
GOVERNADOR DESTA MESMA CAPITANIA ME DEU CONTA 
COM CARTAS DE DEZA5ETE DE NOVEMBRO DE MIL 
SETTECENTOS E SINCOENTA HUM, QUE OS MURADORES DO 
ITAPECURÚ PERTENDIÃO FUNDAR AHY HUÃ VILLA o que 
entendia ser justo por SEREM MUYTOS AQUELLES MORADORES E 
LHE CONSTAR ANDARÃO FABRICANDO IGREJA MATRIZ, o que 
visto me pareceu ordenarvos informeis com o vosso PARESCER, 
INDO AO SITIO em que estes moradores pretendem estabelecer hua 
povoação aos quaes ordenareis que sejão entre si sinco pessoas da 
mayor capacidade que possão conferir comvosco esta matéria a 
determinarem o terreno em que se há de fundar e ne/le façais 
DEMARCAR ARÉA EM QUADRAS BASTANTE PARA A PRAÇA 
PUBLICA, COM A CAZA DA CAMERA, CADEYA E MAIS 
OFFICINAS E A PORTA PRINCIPAL DA IGREJA PODENDO SER 
DETERMINANDO E DEMARCANDO O TERMO NECESSÁRIO



-------

Vila construída Fig.239

dispostascom 12 quadras retangulares,

Matriz

deprincipais edifícios da vila. As

ao

planimétrica euma preocupação

um eixo central coroado pela Igreja

curral do Conselho (E)z 05

ruas retas deveriam ter 40 palmos 

largura (8,8 m), com casas alinhadas na testada do lote e quintal

O desenho concebido pelo Ouvidor estabelecia uma

PARA ESTE EDIFÍCIO QUE EM NENHUM TEMPO SE PODERÃO 
OCCUPAR COM OUTROS DIFFERENTES COM A TTENÇÁO A QUE 
SE PODE AUGMENTAR COM O TEMPO ESTA POVOAÇÃO E 
CONVÉM QUE A IGREJA TENHA COMODIDADE PARA RECEBER 
TODOS OS MORADORES E PARA A FORMAÇÃO DAS RUAS SE 
LANCEM UNHAS RECTAS QUE DEVEM SAH/R DOS LADOS DA 
PRAÇA COM ADVERTÊNCIA Q' AS RUAS SEJÃO AO MENOS DE 
QUARENTA PALMOS DE LARGURA FICANDO PARA TRAZ DAS 
CAZAS TERRENO PARA OS QUINTAIS DELLAS, DESENHANDO 
(SIC) DISPOSTO QUE TODAS AS CAZAS NA FACE DA RUA 
CONSERVEM UNIFORMIDADE NA RECTIDÃO DAS PAREDES 
COM O MESMO PERFIL E AS BEYRAS DOS TELHADOS NO 
MESMO NÍVEL DE SORTE QUE EM TODO O TEMPO SE 
CONSERVE A MESMA FORMOZURA DO ASPECTO E DECORO 
DA TERRA, AINDA QUE A LARGURA DA FRONTAR/A E 
PROFUNDIDADE DAS CAZAS PODERÃO OS QUE AS 
FABRICAREM FAZER COMO LHES PARECER CONVENIENTE a 
cada hum, e dellineando terreno bastante para se edificarem as 
cazas attendendo ao augmento que pode ter a terra passando a 
demarcar area para o Rocio e lograouro publico que em nenhu' 
tempo se devesse occupar com outro fim, e a hum lado desse se fará 
coural de Conselho e o matadouro dos gados em parte que não 
inficione co' o máo cheyro aos moradores, tendo attenção a que 
entre o Rio e as cazas fique bastante espaço livre das inundaçoens e 
lapas do trafico que com o tempo se pode augmentar e demarcando 
nesta forma o terreno se podem nelle estabelecer os moradores que 
quizere'.... EI Rey Nosso Senhor mandou pellos Conse/heyros do Seu 
Conselho Ultramarino abaycho assignados e se passou por duas. 
Cahetano Ricardo da Silva a fez em Lisboa a trinta de Mayo de md 
settecentos e sincoenta e trez. O Secretario Joaquim Migue! Lopez 
da Lavra a fez escrever = Antonio Freyre de Andrade = ... Pires 
Pardinho.

módulo regular de 

simetricamente a partir de 

(A), pela Casa de Câmara e Cadeia (D) e o

fundo. O projeto envolvia



gabarito uniforme - "... disposto que todas as cazas na face da Rua

que em todo o tempo se conserve a mesma FORMOZURA do aspecto

conveniente a cada hum".

Fig.240

Fig.240

; ruas

Fortaleza de N. S. Fig.241

urbano contíguo à nova

e DECORO da terra, ainda que a largura da frontaria e profundidade 

das cazas poderão os que as fabricarem fazer como lhes parecer

Guaporé (1 765) e

dupla superbipartiens tertias (30 Fig.242

; lotes de 30 X 30 palmos; igreja de 40 

núcleo

conservem UNIFORMIDADE na rectidão das paredes com o mesmo 

PERFIL E AS BEYRAS DOS TELHADOS NO MESMO NÍVEL de sorte

edifícios com

altimétrica, visto que todas as casas deveriam ter alinhamento e

de 50 palmos; eixo na praça

(malha urbana de 33 X 33 palmos + ruas

fachadas homogéneas. Por sua vez, a

Miguel, no Mato Grosso - projeto de José Mathias de Oliveira Rego, o 

mesmo engenheiro que cometera sérios enganos na

da Conceição - apresentava uma composição de nítida erudição, com 

forma urbis retangular em proporção

X 80 braças); ruas de 35 palmos

X J 00 palmos; e praça central quadrada de 20 X 20 braças. Já o

Fortaleza dos Marabitenas, concebida pelo

Renata Araújo (ARAÚJO, R. , 1998: 52-53) desconstruiu a geometria 

implícita em projetos de núcleos urbanos setecentistas pequenos e 

com traçado semelhante ao de Itapicuru, como o da Aldeia Maria a 

Primeira, em Goiás (1782); Aldeia de São Miguel, nas margens do rio

São José das Marabitenas, no Rio Negro (1767). A 

primeira foi projetada como um conjunto simétrico, composto em 

retângulo de proporção dupla sexquiquinta de 55 X 121 braças; ruas 

central quadrada de 41 X 41 braças Fig.241 

de 40 palmos), apresentando

Aldeia de São



Fig.242

núcleos maiores

I

lluminismo.o
o

1767, apresentava uma composição 

, com forma urbis retangular em 

de 35 palmos; lotes de 70 x 

140 palmos

3Sobre a reconstrução de Lisboa consultar: FRANÇA, José Augusto. Lisboa Pombalina e o 
Lisboa, Livros Horizonte, 1965.
374Sobre Vila Real de Santo Antônio consultar: CORREIA, José Eduardo Horta. Vila Real de Santo Antonio 
levantada em cinco meses pelo Marquês de Pombal. In: SANTOS, Maria Helena Carvalho dos Santos.

posicionada às margens do Rio Negro.

A mesma disciplina geométrica é observável em núc leos maiores 8 

como Macapá e Mazagão na Amazônia (vide estudos anexos). Fig.245

Nas Cartas Régias que nortearam a criação de novas vilas na Colónia F|£ 

ao longo do século XVIII, simetria aparecia não no sentido vitruviano, 

como relação de proporção entre as partes e o todo, mas tal como 

definida por Perrault no século XVII, como relação especular - ou 

equidistância de elementos formais de composição arquitetônica, 

semelhantes entre si, em relação a um eixo. Este princípio estetico 

esteve na base do urbanismo joanino (1706-1750), pombalino (1 750- 

1777) e mariano (1777-1808), sendo amplamente aplicado tanto na 

Metrópole - na reconstrução de Lisboa373 após o terremoto de 1 755, 

em Vila Real de Santo Antônio374, criada em 1774 na região do 

Algarve - como nas vilas criadas no Brasil375setecentista.

engenheiro Filippe Sturm, em 

marcada por uma malha de 70 palmos 

proporção dupla de 49 X 98 braças; ruas 

140 palmos (em proporção dupla); igreja de 70 x 

(igualmente em proporção dupla); e medida da malha urbana pensada 

a partir de um número primo (7 braças), que reforça o teor da erudição 

do projeto. A fortaleza situava-se no eixo de simetria da povoação, 

apresentando também forma quadrada, absolutamente regular,



Na documentação oficial da segunda metade do século XVIII, referente

à criação destas vilas,

•i»

o

conflito na tratadística do período; no entanto aqui 
. simetria e harmonia nos edifícios construídos 

habitantes ("commodidade publicd), como o

tradução de Claude Perrault do texto de Vitrúvio, Raphael Bluteau, Op. Cit., Vol. III, p. 
nto de vista do uso: "Commodidade - occasiaõ, matéria, lugar, tempo 

facilite a execuçaõ de alguma cousa. Commoditas, ou opportunitas,

"E porque huma das couzas que as Naçoens mais CULTAS376 
costumão ter grande cuidado no tempo prezente hé a SEMETRIA, e 
ARMON/A377 dos edifícios que de novo se levantão nas Povoações 
das Cidades, e Villas para que da sua disposição não só resulte a 
COMMODIDADE3713 PUBLICA mas também o AGRADO com que se

os princípios simetria e harmonia apareciam

associados a imagens de comodidade pública, polícia e cultura".

Pombal Revisitado. Lisboa, Editorial Estampa, 1984. Vol. II "...toda a morfologia urbana de Vila Real 
parece ter como princípios tendenciais o princípio do espelho e o princípio da simetria. Os alçados dos 
diversos tipos, em que é possível classificar a arquitectura da vila, agrupam-se, não por quarteirões, mas 
por ruas em que as casas de um dos lados se espelham nos alçados dos lados opostos. Todo o conjunto 
urbano, por seu turno, é divisível em duas partes iguais e portanto simétricas, por meio de um eixo 
perpendicular ao rio que passa pela Alfândega, Obelisco e Quartel e por acaso, ou talvez não, será o eixo 
do Podei', p. 88.
’ As normas que norteavam a criação da Vila de São José de Macapá, na Amazônia, em 1759, 
apresentavam as mesmas características daquelas propostas para a Baixa Pombalina, especificando o 
número de portas e janelas de cada edifício, bem como suas respectivas medidas, visando com isso 
garantir um efeito de simetria e regularidade no conjunto urbano. A colónia assimila e imediatamente põe 
em prática as novas experiências metropolitanas. Sobre as vilas e cidades do Brasil criadas no século XVIII, 
consultar: DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil-Colônia. Planejamento espacial e social no 
século XVIII. Brasília, Ed. Alva-Ciord, 1997; REIS FILHO, Nestor Goulart. Urbanismo no Brasil. Séculos 
XVI-XVIIL In: ALOMAR, Gabriel (coord.). De Teotihuacán à Brasília. Estúdios de História Urbana 
Iberoamercana y Filipinas. Madrid, Instituto de Estúdios de Administración Local, 1987.
É preciso ressaltar que o princípio da uniformidade da fachada das casas das vilas brasileiras, esteve 
claramente esboçado nas cartas régias, a partir do período joanino, tal como demonstrado neste 
documento referente à "Erecção da Vila Bela da Santíssima Trindade do Mato Grosso", datado de 5 de 
agosto de 1746: "...e os officiaes da Camara depois de eleytos darão os sítios que se lhes pedirem para 
cazas e quintaes nos lugares delineados e as ditas cazas em todo o tempo serão feytas todas no mesmo 
perfil no exterior, ainda que no interior se fará cada morador à sua vontade, de sorte que se conserve a 
mesma formosura da terra e a mesma largura das ruas...’ APUD: FERREIRA, Tito Lívio e FERREIRA, 
Manoel Rodrigues. História da Civilização Brasileira. 1500-1822. São Paulo, Gráfica Biblos, 1959.
"‘Segundo a definição de BLUTEAU, Raphael. Op. Cit., Vol. III, p. 635.- -Culto (adjectivo). Polido, 

estudado."
377Cf. BLUTEAU, Raphael. Op. Cit., Vol. V, p. 8: "Harmonia, por symetria, disse Jacinto Freire, porque 
também a symetria he harmonia muda, & taci ta consonância das partes do edifício, taõ aggra ave 
olhos, como a musica aos ouvidos. ' No discurso do Morgado de Mateus, o princíp.o da hamnon.a 
aparece atrelado ao princípio da simetria (tal como em Bluteau) e ambos ao princípio da «>m^a<te ejJa 

beleza. Os dois últimos por vezes aparecem em _ 
aparecem perfeitamente associados: a presença dos pricípios 
nas vilas e cidades propicia tanto o bem estar social aos í.

prazer estético.
378 Tal como na
404, interpreta o termo do f
commodo, & qualquer meyo, que
atis."



observou, o século XVIII, com sua filosofia

iluminista, desenvolveu

e Johann Gottlieb *1

Fichte384 dimensões diferentes,

respectivas culturas, o conceito de cidade

virtude. Voltaire e Adam Smith atribuíram a origem da cidade ao

centros de liberdade e

oposição à barbárie da época feudal. Esta noção esteve

A vilaque se pretendia dos seus habitantes.

barbárie

At

presente no discurso oficial do período joanino, pombalino e mariano

- os cuidados com

fazem mais APPETECIVEIS, e HÁBEIS as povoações, conhecendo-se 
da boa ordem com q'estão dispostas a POLICIA379, e a CUL TU RA 
dos seus habitadores. '8S0

ordem em

a clareza

J7’Cf. BLUTEAU, Raphael. Op. Cit, Vol. VII, p. 575: “Policia - A boa ordem que se observa, & as leys que 
a prudência estabe/eceo para a sociedade humana nas Cidades, Republicas, &c. Divide-se em Policia 
civil, & militar. Com a primeyra se governaõ os cidadaõs, & com a segunda os soldados. Nem huma, nem 
outra policia se acha nos povos, a que chamamos Barbaros, comov.g. o gentio do Brasil...".
Je0MORGADO DE MATEUS, 1766. In: Documentos interessantes para a História dos Costumes de São 
Paulo. São Paulo, Archivo do Estado. Vol. 65, p. 106.
MISCHORSKE, Cari E. A cidade segundo o pensamento europeu - de Voltaire a Spengler. Revista Espaço & 
Debates, São Paulo, NERU (Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos), 27 (9): 47-57, 1989.
M2VOLTAIRE. Le Mondain (1736). Oeuvres Complètes. Paris, 1877, X, p. 84 e VOLTAIRE. Le Siède e 
LouisXIV. 2v. Paris, 1934, Cap. III, p. 43-44. Cf. SCHORSKE, C. Op. Cit., 48.
383SMITH, Adam. The wealth of Nations. Nova York, 1937, p. 379. Cf. SCHORSKE, C. Op. Cit-, p- 48-

setecentista colonial, fruto da estrita ação metropolitana, funcionou 

como um importante instrumento de controle do território, revestido

de uma missão civilizatória, já 

das leis e os

Conforme Cari Schorske381

"civiHzadd'

a organização espacial da cidade representariam o 

nível de civilidade

como uma

trabalho dos monarcas, funcionando como

a imagem de cidade como virtude. Três

formularam em conforme suas

adeptos do iluminismo - Voltaire382, Adam Smith383

jã que corporizava no espaço

princípios racionais norteadores da ação estatal, frente à 

reinante em território colonial. A política urbanizadora,



espaço domesticado,

conhecido, percorrido interligado, ae

atividade de levantamento donotável

da Vila de Mazagão na Amazônia,

Fig.245

Mazagão, as

conjunto da área

conjunto

estritamarcado umaporaltimetricamente,

sobretudo no período da administração do Marquês de Pombal e de D. 

Maria I, foi pensada nesses moldes iluministas. Conforme Renata

Por outro lado, o desenho geométrico desses núcleos urbanos não se 

abstrato. Era fruto de minucioso exame do sítio, sendo

são

terreno e o ato de projetar o

no lugar em que o terreno permitia.

também foram previamente definidas 

uniforme planimétrica 

homogeneidade,

. Berlim, 1912 (?), p. 125-126. Cf. SCHORSKE, C. Op.

i. In: MOREIRA, Rafael (dir.). História das 

a, Alfa, 1989. Vol. VII, p. 269.

A elevação e a planta das casas

preconizado pela época das Luzes foi um

racionalização do homem, ao seu uso e fomento em proveito da

'^ficidadepública' MS

fazia em

a relação dialética entre a

edifício ou a forma urbana. A série de

Fig.246 

e

desenhos disponíveis sobre o caso

apresentados por Renata Araújo (ARAÚJO, R., 1998: 280), 

exemplos contundentes dessa metodologia de trabalho. No caso de 

medidas da malha urbana foram estabelecidas a partir do 

levantada. O sítio escolhido foi subdividido num 

número "x" de quadras e diante da necessidade de contornar 

obstáculos naturais, suprimiu-se algumas delas, acrescentando outras

Araújo muito bem definiu "...das cidades ao território, o espaço

384 FICHTE, J. G. Reden an die deutsche Nation

3SSARAÚICX Renala Makto *. Ensenhaóa Mililar . 
Fortificações Portuguesas no Mundo. List

a compor um

espaço submetido

de forma



funcionavam como eixos perspécticos. Asapresentando ruas que

moderna prefabricação.

do CearáVila de Monte-mór o Novo da America", na capitania ■

tratado de

novo núcleo urbano:

I

W*

da

Câmara) implicava em rituais e um período de cerca de um mês

meio. O caso deste núcleo do Ceará é representativo do processo

386O termo de demarcação da Vila de Monte-mór o Novo da América está transcrito na obra de Paulo 
Santos. Formação de Cidades no Brasil Colonial, p.47-48.

Já vimos que no " Termo de Demarcação do Terreno para ereção da

4.4.3. A metodologia de demarcação das vilas e cidades

aparece menção explícita ao

Azevedo Fortes na orientação dos trabalhos de campo do traçado do

Grande, datado de 17643m

"...e depois de ter examinado e visto todos os lugares da baixa 
d'ella, e ter assentado o lugar que era ma is conveniente para 
assentar e erigir esta futura villa, mandou vir á sua presença 
CUSTODIO FRANCISCO DE AZEVEDO, ENGENHEIRO DE 
PROFISSÃO e morador da serra dos Coquos d'esta capitania, que 
para a dita demarcação mandou convocar, e como tivesse vindo 
para a mesma demarcação, lhe ordenou trouxesse o 
INSTRUMENTO CHAMADO PRANCHETA OU CIRCULO 
DIMENSORIO, e Antonio Gomes Freitas escrivão da vara do 
meirinho geral com a_CORDA JÁ ENCERADA e capaz de medir 
qualquer terra com dez braças de comprido, COMO MANDA O 
NOVO METHODO DE FAZER AS CARTAS GEOGRAPHICAS...

A demarcação de um núcleo urbano e seu termo (património

plantas das casas, uma vez estandardizadas, garantiam além dos 

efeitos estéticos almejados, uma agilidade construtiva análoga à nossa



• 2/4/1 764 =

comprimento);

(património dela e roscio - pasto comum para os gados dos

5/3/1755, que determinou

duas testemunhas;

Capitania de São José do Rio Negro;

• entre 2 e 15/4/1 764 - a Igreja foi construída e na sua porta (lugar 

público) foi afixado o edital referente à demarcação do património

1 4/4/1 764 (12 dias depois) = levantamento do pelourinho;

14/4/1764 = assinatura do Termo determinando o distrito da vila

nas seguintes etapas:

básico que orientava a

no local), do ajudante de corda e

a Criação da

moradores, área de expansão da vila), conforme padrão difundido

na Carta Régia de

prática de fundação da maioria das nossas vilas 

do Brasil Colónia. Em resumo, implicava

assinatura do Termo de Demarcação do terreno, casas 

e principais edifícios. Para tanto, estavam presentes o Ouvidor 

geral, o engenheiro e um ajudante de corda (com 10 braças de

da Câmara;

• 16/4/1 764 (14 dias depois) = Auto da demarcação de 7 légua em 

quadra (= 2.800 braças) para património da Câmara e datas para 

seus moradores. A demarcação dos rumos norte-sul-leste-oeste 

implicava em vários dias de trabalho, envolvendo os instrumentos, 

corda e prancheta circular moderna, bem como a presença do 

engenheiro (desde que disponível



dos instrumentos; 16/4/1764

sentido SUDESTE, totalizando 2.800 braças SE.

• 26/4/1764 = a partir do marco anterior + 700 braças;

• 26/4/1764 = a partir do marco anterior + 1400 baças.

sentido SUDOESTE, totalizando mais 2.800 braças - SO.

Kl Kl

• 17/4/1764 = a partir do marco anterior + 700 braças;

• 18/4/1764 = a partir do marco anterior + 500 braças;

• 20/4/1764 = a partir do marco anterior + 600 braças;

800 braças. Colocação do

tf

• 30/4/1764: Início da demarcação no rumo S0 - 850 braças;

• 27/4/1764 = Início da demarcação no rumo NE - 800 braças;

• 25/4/1764 = Início da demarcação no rumo SO - 700 braças;

Colocação

• 22/4/1764 = a partir do marco anterior

MARCO DE PEDRA387, representativo do fim da demarcação no

387 MARCO DE PEDRA EM FORMA PIRAMIDAL. Em pontos intermediários, eram deixadas estacas de 

100 em 100 metros, de pau de sabiá, demarcando-se por onde passou a corda, desde o centro da praça 
até os extremos SE, SO, NE, NO.

do MARCO DE PEDRA, representativo do fim da demarcação no

• Rituais referentes ao início das demarcações: 16/4/1764 = exame 

= juramento do engenheiro e

ajudante, sobre uma bíblia e na presença do Ouvidor e do Juiz;

• 16/4/1764 = Início da demarcação no rumo SE (200 braças);

• 28/4/1764 = a partir do marco anterior + 600 braças;

• 28/4/1764 = a partir do marco anterior + 600 braças. Colocação do 

MARCO DE PEDRA, representativo do fim da demarcação no 

sentido NORDESTE, totalizando 2.000 braças NE (faltaram 800 

braças ?);



• 04/05/1 764 =

® 9/5/1764

O

o

O tempo total entre a criação da vila e demarcação das terras do

quatorze dias. Vinte e cinco dias foram

entre outras.

da Coroa não

Seguro, pelo seu

património da sua Câmara, posse dos membros da mesma e doação 

das datas foi de um mês e

como esta do Morgado de Mateus, 

não ha

— Conclusão dos Autos da Criação e Demarcação das 

terras desta Vila;

Havia uma enorme lacuna entre teoria e prática; viabilizar os desígnios 

inúmeras as queixas dos

1 2/5/1 764 = Auto da posse judicial dos membros da Câmara;

1 6/5/1 764 = doação de 156 datas aos moradores.

era tarefa fácil. São

• 02/05/1 764 - a partir do marco anterior + 550 braças;

a partir do marco anterior + 730 braças;

• 05/05/1 764 = a partir do marco anterior + 670 braças. Colocação 

do MARCO DE PEDRA, totalizando 2.800 braças no sentido 

NOROESTE.

necessários para demarcação da légua em quadra. Quando se tratava 

de uma Vila criada sem a presença de um engenheiro militar, sua 

demarcação era feita por um "arrumador da agulha"("Capitão-mor das 

conquistas do matd'\, um ou dois ajudantes de corda e picadores de 

mato, em geral, conforme projeto assinado pelo Ouvidor Geral da 

Comarca. Esse é o caso das vilas fundadas na comarca de Porto

Ouvidor - Prado, Alcobaça, Vila Viçosa, Portalegre -

Governadores das Capitanias, tal

insistindo na dificuldade de se implantar essas novas vilas. ...



couza tão utH, e necessária, como as Povoações, principal mente nesta

huns não querem, outros pedem o que não ha, outros chorão, outros

!

Capitania que hé muita falta. Não ha couza ao mesmo tempo tão 

difficil. Não fallo nas difficuldades de mover os novos habitadores, que

, nos dando a medida

quaes não podem as minhas forças, nem me hé possível obriga las

/Ò88

precizo conciliar para uma couza tão justa, e necessária, e com as

No "Diário de viagem que fez o Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria
Fig.246'

da cidade de São Paulo à Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do rio

“Queixa do Morgado de Mateus. 1766. In: Documentos l„,emssan.es.... 1896: XXIII. 415)

se escondem, que tudo isso vence, fallo nas muitas vontades que é

Iguatemy", realizado entre 1774-1776, este engenheiro militar 

apresenta um esboço da situação de algumas das Vilas fundadas pelo 

Morgado de Mateus na Capitania de São Paulo

dificuldades da urbanização do Brasil no período: "Dia 14 de 

j netro [1774] (...) Neste dia principiamos a navegar as 6 h" da manha 

puímos (...) de mar que corre ff SO. Deixando a Costa do mar pela 

^querda entre esta e tf. braço corre hu Rio chamado Caindápondú 

que nascedi fronte da p*. de Cananea em em 4 horas 16' chegamos a 

V da Concepção da Lage fundada peio Cen. D. Luís Anf. de Sousa, a 

qual esta ff. boca do mesmo braço composta de poucas casas a mayor 

adas e cobertas de pai ha, e todas pobrissimas. (...) Dia 16 de 

janeyro [1774] (...) as ? 40'chegamos a K de S. ]osé de Ararapira he 

undada pelo General D. Lu is Antonio de Sousa em 1767. Foi

emssan.es


As lições condensadas

fortificaçoens das praças regulares

entre os discípulos diretos e indiretos do mestre, já que este foi um dos

principais livros a circular tanto nas Províncias do Reino como nas

medidas sugeridas por Luís Serrão Pimentel com algumas das vilas

médio estudadas por José Manuel

poblacion3

rt:u

composta de 35 fogos e hoje so tem 16. Naõ tem vigário presenterrf6. 

a V1. tem casas sonie p/a 32 moradores 

cubertas de palha...".

Conquistas. K título de curiosidade, achamos oportuno confrontar as

..." (1680) (vide

e a mayor parte aruinadas e

e irregulares

ANEXO II), de Luís Serrão Pimentel, foram amplamente disseminadas

Fernandes (1988) e

no “Methodo Lusitanico de desenhar as

4.4.4. As lições de Luís Serrão Pimentel em confronto com a 
realidade construída

- No que diz respeito à fundação de novas
det lugar repartiéndola por sus ptazas, ca/les y y dejando tanto compás abierto, que
y desde allí sacando tas calles á las puertas y ca P proseguir en /a misma forma. Y
aunque la poblacion vaya en gran crecimie , P foma
habiendo disposicion en el sitio yJ^^^^nZlapoUacion, siendo en costa de mar, se debe 
siguiente. (...) La plaza mayor, de donde se ^^neo, en medio de ta poblacion. La plaza
hacer a! desembarcadero del puerto y ste g e
sea en quadra prolongada, que por o me os *

manera es mejor para * los vecinos; teniendo consideracion que en las poblaciones
la plaza, sea proporcionada a la canuoa

brasileiras de porte pequeno e

Renata Araújo (1992: 73-74 e 1998: 50-57).

Paralelamente, confrontamos os dados supracitados às dimensões

relativas às cidades grandes, médias e pequenas da América 

Espanhola, tal como expresso nas "Ordenanzas de descubrimiento y 

39 "de 1573, que embora jamais tenha sido seguida ao pé da



letra, nos dá uma ordem de grandeza para uma comparação com o

orden" (TERÁN, F. 1989: 99-102) e no texto de Francisco Solano

poblacion de 1573"(SOLANO, F., 1987: 1 19).

Os lotes e as ruas seguiram em geral

Pimentel. No entanto,

pelo engenheiro português. Comparativamente às normas fornecidas

foram coletados no livro "La ciudadhispanoamericana. E!sueno de un

"Significado y alcances de las nuevas ordenanzas de descubrimiento y

as praças ultrapassaram

caso do Brasil. Os dados referentes às cidades hispanoamericanas

um padrão de pouca variação,

as medidas sugeridas

situando-se via de regra dentro dos limites propostos por Luís Serrão

de índios, como son nuevas, seria con intento de que han de ir en aumento; y así se hará ta elecion de la 
piaza, teniendo respeto á lo que ia pob/acion puede crecer, no sea menos de docientos pies en ancho y 
trecientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo, y quinientos é treinta y dos de ancho. De 
mediana y de buena proporcion, es de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de ancho. (.. .)De la plaza 
salgan quatro calles principales, una por medio de cada costado de la plaza; y doos calles por cada 
esquina de la plaza. Las quatro esquinas de la plaza, miren á los quatro vientos principales; porque desta 
manera, saliendo las calles de ta plaza, no estarán espuestas de los quatro vientos principales, que seria de 
mucho inconviniente. Toda la plaza á la redonda, y las quatro calles principales que delia salen, tengan 
portales, porque son de mucha comodidad para los tratantes que aqui sue/en concurrir. Las calles en 
ugares frios, sean anchas; y en las calientes, sean angostas. Pero para defensa, donde hay cabal/os, son 
mejores anchas. Las calles se prosigan desde la plaza maior, de manera que aunque !a pob/acion venga en 

crec'm'en^°> no venga á dar en algun inconviniente, que sea causa de afear lo que se hubiese
' içado, o perjudique su defensa y comodidad. Á trechos de la pob/acion, se vayan formando plazas 
o es, en buena proporcion, á donde se han de edificar los templos de la iglesia mayor, parrochias y 

. . . manera, que todo se reparta en buena proporcion por la doctrina. Para e! templo de la
^çan ParrcKlu'a ó monesterio, se senalen solares; los primeros despues de tas plazas y calles; y

comodd 5H en^6ra' manera que ningun otro edifício se les arrime, sino e! pertenesciente á su 
hab'ta ' d ^'sP°8ân los solares y edifícios que en ellos hicieren, de manera que en la

0SSG pueda gozar de los a ires del mediodía y de! norte por ser los mejores. (...) Procuren

U \ I una forma, por el ornato de la poblacion...
a! desci h ‘ ^escu^r’m,ent0 nuevo y poblacion". In: Coleccion de documentos ined/tos, relativos 

sacado d / O/^onclu'sta y organizacton de las antiguas posesiones espanolas de América y Oceania, 
i 5 . °r ,V°S d*31 remo' y muy esPocialmente del de índias por Luis Torres de Mendoza. Madrid, 
mprensa de Fnas y Compania, 1867, Tomo VIII, p. 521-529
«’REIS FILHO, N.G. Op. Cit., 1964.
3»’REIS FILHO, N. C. "Urbanismo no Brasil. Séculos XVI-XVIII" in: ALOMAR, Gabriel (org.). De 
Teot.huacan a Brasília. Esludios de Historia Urbana Iberoamericana y Filipina. Madrid, Instituto de 
tstudios de Admmistración Local, 1987.p. 352-369



apresentaram dimensões mais modestas.

LUÍS SERRÃO PIMENTEL390 (Vide ANEXO II)

Praça Central = 120 a 200 ou 250 palmos (cada lado) = 26,40 a 55m;

Praças menores = 80 a 100 palmos (cada lado) = 17,60 a 22 m

Ruas principais = 30 a 35 palmos = 6,60 a 7,70 m;

Casa do Governador = 80 X 40 X 25 palmos = 17,6 X 8,8 X 5,5m.

639

Ruas secundárias = 25 a 30 palmos = 5,5 a 6,60 m;

para a fundação dos núcleos urbanos hispanoamericanos, os nossos

Casas (fundo do lote) = 68 a 70 ou 80 palmos = 14,96 a 17,6 m;

Casas (frente do lote) = 24 a 36 ou 40 palmos = 5,28 a 8,8 m;

390 J „ bracas sendo por nós transformadas para o atual sistema métnco-
As medidas estavam em palmos e oraças, senu

decimal (ÁVILA, 1996): 1 palmo = 22 cm; 1 braça = 2, 20 m.



AMÉRICA ESPANHOLA

 

BRASIL

I

dimensão mínima 83 X 56m

dimensão máxima = 223 X 148m

Brasil)
RUAS

largura média das ruas: 8,9ma11,1m

 

■
I
I
■
I

i

PRAÇAS CENTRAIS conformes
Ordenanzasde 1573: (séc. XVIII)

l
♦

I
i

Núcleos pequenos: 7,54 a 8,62m 
(35 a 40 palmos)

I

PRAÇAS das Vilas do Brasil
_________ (séc. XVIII): 

Núcleos pequenos
(250 X 250 palmos)

Pequenos aldeamentos indígenas
 55 X 55 m_

Núcleos médios
(500 X 500 palmos) 

A maioria das vilas no Brasil
110 X 110 m

i

i
i 
i

Núcleos intermediários 
( 750 X 750 palmos)

Macapá (1761) e Mazagão (1 770) 
165 X T65 m  

Núcleos maiores*: 
(1 000 palmos) 

220 X 220 m (Lisboa)
I (* não há nenhum desse porte no 

RUAS

Núcleos médios: 8,62m a 1 2,93m 
(40 a 60 palmos)

ex. Mazagão = 8,62m 

QUADRAS
Mazagão = 132 X 132 m

_______ (60 X 60 braças)  
LOTES RETÂNGULARES 

frente: 5,28 a 8,8 m 
fundo: 14,96 a 1 7,6 m

LOTES QUADRADOS 
dimensão média do lote p/ casas: 

58,5 X 58,5 m

QUADRAS 
dimensão média das quadra: 117 X 117m

dimensão média =167 X 111 m



Para se ter uma idéia,

12 vilas e 2 cidades; durante

no

Brasil,

(__________  

1500

no período anterior à união das duas Coroas 

(1500-1580), a rede urbana391 do Brasil

12 vilas

2 cidades

Fig.247 

a

Hg.252

__________](_

1706

Restauração

20 vilas

1 cidade

_JL
1750

D. losél

60 vilas

1 cidade

apresentava um conjunto de 

o domínio espanhol (1581-1640) foram 

criadas somente 1 7 novas vilas

1
Séc.XVI = 16 núcleos urbanos + Séc. XVII = 38 novos núcleos + Séc. XVIII = 126 novos núcleos

D. |oão V

31 vilas

2 cidades

][________

o que explica as

(1 640) até o

_J[__________ )L
1580 1640

União das Coroas

17 vilas

4 cidades

_)l____________

O quadro392

encaminhamento desse processo nos

como a ampliação do número de engenheiros militares atuantes 

melhorias na qualidade técnica das novas

4.4.5. A improcedência da teoria do "desleixo" versus 
"ordem"

abaixo nos permite visualizar comparativamente o 

períodos subsequentes, bem

391 REIS FILHO, N. G. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil (1500-1720), 1968, p. 85-88 

(referentes as datas de fundação das cidades e vilas).
392Para composição desta tabela, utilizamos os dados elencados por REIS FILHO, N. G. Contribuição ao 
Estudo da Evolução Urbana do Brasil (1500-1720), p. 85-88 (referentes as datas de fundação das cidades e 
vilas); VITERBO, FARO e TAVARES, Aurélio de Lyra. A engenharia militar portuguesa na construção do 
Brasil, 1965 (referentes aos engenheiros militares). Esclarecemos que Reis Filho valeu-se dos dados 
fornecidos por Gandavo, Gabriel Soares de Souza, Frei Vicente, Ayres de Casal e Aroldo de Azevedo.

e 4 cidades. A partir da Restauração 

reinado de D. João V (1706), foram fundadas 20 novas 

vilas e no século XVIII foram criados 126 novos núcleos, ou seja, a 

rede urbana do Brasil praticamente dobrou:

J[______ ]

1777 1808

D. Maria I

35 vilas



presença dos engenheirosobras. Segundo Nestor Goulart Reis, a

índice exp/icati vo doregião um

arquitetônica e

partir de meados do XVII,

esteve bem servido.

3”REIS FILHO, N. G. Op. Cit., p. 69-70 e Gráficos I e II.

e

e neste aspecto o Brasil, a

construção

urbanística "393

militares em uma

desenvolvimento das técnicas de



10 1 3

3 1 1

2 1 3

4 3 2

11 5

5 7

5 2
4

10 19

31 2 31

78160

7135

1833

A M

VILAS 
CRIADAS 

NO BRASIL

(A Vila de Mocha é elevada à 
categoria de cidade)

CIDADES
CRIADAS

NO BRASIL

ENGENHEIROS MILITARES 
ATUANTES NO BRASIL

D. João VI 
(1808*1822)

D. José I 
(1750-1777)

D. João V 
(1706-1750)

D. Pedro II 
(1667-1706)

D. João IV 
(1640-1656)

Felipe IV 
(1621-1640)

D. João III 
(1521-1557)

2
(Vila Real do Bom Jesus do 

Cuiabá e Vila Boa são elevadas 
à categoria de cidade)

1
(A Vila de Olinda é elevada à 

categoria de cidade)

D. Maria I 
(1777-1808)

D. Afonso VI 
(1656-1667)

Filipe III 
(1598-1621)

O. Sebastião 
(1557-1578)

Filipe II 
(1581-1598)

(As Vilas de São Paulo e Nossa 
Senhora do Carmo (atual 
Mariana) são elevadas à 
categoria de cidade)



tabuleiro de damas)

hispânica contava com menos de

•r»

possuia uma rede desse porte, atingindo então cerca de 180 

núcleos permanentes, entre vilas e cidades.

, a consolidação da política

na fundação de Lima

íun 0,dcn'' ’89-p-58-cuerpos de ingenieros de la ornecidos por GUTIÉRREZ, Ramón. La organizacion de los

fortifícaciones en América y (a °braS publicas americanas. In: Puertos y
aproximados, já que em geral o me u Seminário)' 1984' P- 85-93. Estes números são 
contabilizado nesta tabela mais de uma vez m*lltar ,rabalhava em mais de uma regiao' 56000

no Peru, a América-

No século em que se

não se deu com o auxílio de um 

número considerável de profissionais habilitados para tanto. A tabela355 

abaixo apresenta um dado surpreendente, 

consolidou o modelo da quadrícula (ou 

inaugurado em 1535

Cabe aqui uma comparação com o caso espanhol. Enquanto a rede do 

Brasil girou em torno de 16 núcleos urbanos em fins do século XVI, 

atingindo cerca de 54 no século seguinte, somente até 1580 teriam 

sido fundadas cerca de 230 cidades permanentes na América- 

hispânica e em 1630 este número oscilava em torno de 330 cidades394, 
z

E interessante observar que nem mesmo em fins do século XVIII o 

Brasil

Contrariamente ao que se possa imaginar 

urbanizadora quinhentista castelhana

uma dezena de engenheiros 
militares para atender o seu amplo território:



séc. XVI séc. XVII séc. XVIII séc. XIX

México 3 7 48 8

Cuba e Sto. Domingo 0 2 25 3

Porto Rico 1 2 8 2

América Central/

Guatemala/ Honduras/

412Nicaragua 21

12Panamá 41

9429Venezuela

5258Colômbia 1

3142Perú c Equador

4271Chile

547Rio da Prata

43260377TOTAL

de engenheirosque diz respeito ao númeroComparativamente, no

militares atuantes no Brasil as

feita ao século XVIII.

cifras não são muito diferentes, exceção



Brasil

Estes dados nos levam a formular a hipótese396 de que a grande maioria

das cidades castelhanas do século XVI foi fundada sem a presença de

altamente elaborado. Provavelmente, assim nocomo

tiveram sua

1573,

resultado de uma

un orden, 1989, p. 83.

séc. XVI

7

séc. XVII

27

séc. XVIII

188

e dono IV Seminário de História da Cidade

técnicos especializados, embora apresentassem um traçado urbanístico

Brasil

quinhentista e seiscentista, apenas as capitais regionais

demais. A partir da

fundação de Lima (1535), a

Discutimos esse assunto na comunicação apresentada 
Urbanismo, realizado no Rio de Janeiro, em 1996. 
W7Conforme La ciudad hispanoamericana. EI sueno de

traça assinada, servindo de modelo para as

chamada "quadrícula" estendeu-se por Fig253 

todos os territórios hispano-americanos. La Plata (1538), Santafé de 

Bogotá (1538), Tunja (1538), Huamanga (1549), San Francisco de 

Campeche (1541), Santiago do Chile, Mendoza (1562), Santiago Léon 

de Caracas (1567) e Buenos Aires (1583), são alguns entre os múltiplos 

exemplos da aplicação desse padrão urbanístico típico da colonização 

castelhana. No entanto, a fundação de muitas destas cidades precedeu 

o famoso corpo legislativo codificado sob Felipe II. As "Ordenanzas 

sobre descubrimiento nuevo y pob/aciorí', datadas de 

apareceram quando a grande maioria da rede urbana iberoamericana 

já estava constituída, sintetizando em parte o 

experiência já realizada. A prática teria assim precedido a norma, 

configurando-a posteriormente e ao que se sabe, tal legislação teve 

reduzida aplicação, jamais sendo seguida à risca397. Acreditamos que a



dimensão das cidades coloniais

cidades

mera

no

£ Al

representação não era estranha às sociedades do Antigo Regime, 

desempenhando

ofensivas, em

necessidade de se

teorização. A Coroa espanhola se viu impelida a sobrepujar a cultura 

indígena reinante, estabelecendo uma

1690, "representação" significava dar

castelhanas esteve vinculada à 

impor em um território com civilizações indígenas 

altamente elaboradas. Para se ter uma idéia, a cidade de Tenochtitlán, 

capital do império Asteca, apresentava um traçado regular, quando as 

européias ainda sofriam com todos os inconvenientes 

decorrentes de um traçado medieval, sendo a "Cidade Ideal"

398 CHARTIER, Roger.lntrodução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. 
In: A História Cultural. Entre práticas e representações. Lisboa, Difel, 1990. p. 20.

aí um papel central. Tal como definida

Uiccionaire Universet de Furetière398, cuja primeira edição data de 

a ver algo ausente, através da

sua substituição por uma "imagem" capaz de o reconstituir em 

memória e de o figurar tal como ele é. Este sentido que a palavra 

assume no período interessa-nos na medida em que foi amplamente 

mobilizado nas estratégias de colonização, através da construção de 

fortificações e de uma ampla rede de vilas e cidades com um padrão 

urbanístico pré-estabelecido "à maneira européia".

Como já dissemos, as políticas de colonização são mais ou menos 

função dos interesses e adversários em jogo. Mas em se

"ordem" superior àquela então 

vigente. Daí a tática da sobreposição - a cidade do México foi fundada 

sobre a capital asteca e Cusco sobre a capital incaica. A noção de



tratando de empreendimentos económicos altamente rentáveis, jamais

ordem" são palavras que até meados da década de 60 tipificaram

procedimentos sempre que se comparava a política de colonização da

suas praças

docência, reducionista,

espanhola. No entanto, Sérgio Buarque de

Holanda e Robert Smith estavam equivocados nas suas afirmações:

Em 1964, Nestor Goulart Rei 

Holanda, membro da

"A cidade que os portugueses construíram na A m ética não é produto 
mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua 
silhueta se enlaça na Unha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum 
método, nenhuma previdência, sempre esse significativo abandono 
que exprime a palavra "desleixo"..."
(Sérgio Buarque de Holanda. "O semeador e o ladrilhador", 1 936. p. 
110.)

ignorada pelos Portugueses, como assinalavam 
viajantes. As suas ruas, ironicamente chamadas 
tortas e cheias de altibaixos, as suas oracas de

implicaram em atitudes desleixadas ou improvisadas. "Desleixo versus

América portuguesa e

primeiro a refutar tal perspectiva

demonstrando que tais explicações não procediam de exame empírico

foi o

eis, com a presença de Sérgio Buarque de 

Comissão Examinadora da sua tese de livre

"A ordem era 
deliciados os 
direitas, eram c c/ze/aj ue aiuoaixos, as 
ordinário irregulares. As casas agarravam-se às vertentes alcantiladas 
das colinas em torno de uma teia de caminhos escuros, escadas e 
passadiços, tendo os andares superiores salientes, como na Europa. 
Desta sorte, em 1763, quando deixou de ser a capital do Brasil, era a 
Bahia uma cidade tão medieval quanto Lisboa na véspera das 
grandes reformas de Pombal. Nada inventaram os portugueses no 
planejamento de cidades em países novos. Ao contrário dos 
Espanhóis, que eram instruídos por lei a executar um gradeado 
regular de ruas que se entrecruzam em torno de uma praça central, 
os Portugueses não mantinham regras, excepto a antiga, da defesa 
através da altura."
(Robert Smith. "Arquitetura Colonial", 1955)



ao

política de colonização

urbanizados com

e podiam ser facilmente contestadas quando analisada a iconografia 

referente ao ambicioso programa de urbanização dos períodos joanino 

(1 706-1 750) e pombalino (1750-1777), ou aquela referente aos planos 

de Salvador (1549), São Luís do Maranhão (1616) e de algumas 

cidades da índia, como por exemplo Damão e Baçaim (c.1595).

Estes exemplos desmentiam afirmações tais como de que "a ordem era 

ignorada pelos portugueses" ou "nada inventaram os portugueses no 

planejamento de cidades em países novos", já que as obras de 

construção destas cidades foram contemporâneas às obras realizadas 

pelos espanhóis na América.

ouro no México, da prata no

nível de civilização elevado, nesse

Portugal esteve particularmente voltado para 

especiarias com a índia e de escravos com a África, preocupando-se 

com o Brasil a partir do momento em que sua costa se viu ameaçada 

pela invasão de franceses, holandeses e ingleses, e que tais atividades 

mercantis com o Oriente entraram em crise. Nesse sentido, 

contrário dos espanhóis, Portugal inicialmente desenvolveu uma 

descentralizada em relação ao Brasil,

Para analisar este processo social de ocupação e posse dos territórios 

do ultramar por parte dos impérios mercantis europeus, Nestor Goulart 

estabeleceu uma vinculação entre interesses económicos, política de 

colonização centralizada, política de urbanização e urbanismo, 

demonstrando que enquanto o olhar espanhol concentrou-se na 

América desde princípios do século XVI em função da descoberta do 

Peru e do contato com povos 

mesmo período 

o lucrativo comércio de



tratando de uma

Brasil apresentou,

rede urbana

remoto sonho dourado, jamais

frutos em fins

transferência de funcionários

os grandes

dividindo tal ônus com fidalgos portugueses encarregados não apenas 

de estabelecer uma economia de exportação baseada na monocultura 

da cana-de açúcar e no trabalho escravo, mas também de fundar vilas

sem quaisquer restrições urbanísticas. Em se 

"retaguarda rural" do mercado urbano europeu, o 

ao longo dos dois primeiros séculos da colonização, uma 

vilas com vida intermitente, já quebastante frágil e

latifúndios eram verdadeiras autarquias. Este sistema entrou em crise 

apenas a partir de meados do XVII quando a concorrência holandesa 

na produção do açúcar abalou o absoluto monópolio português. A 

crise económica gerou a divergência de interesses da Coroa e dos 

colonos - até então plenamente sintonizados. Por outro lado a crise do 

comércio do açúcar gerou a necessidade de se buscar novas divisas, 

despertando o olhar português para o

obscurecido, de descoberta de metais preciosos. Uma ampla política 

de incentivo à busca de minérios, iniciada no período dos felipes 

(1599), foi reforçada a partir de 1668, redundando em

do XVII, o que acarretou a progressiva centralização administrativa de 

Portugal em relação ao Brasil, acirrada em meados do século XVIII 

pela questão dos limites com o território espanhol. Esta centralização 

administrativa materializou-se na ampliação da rede urbana e na 

portugueses para gerência dos assuntos 
*** — 

da Colónia. Ao contrário do que disse Sérgio Buarque de Holanda, nao 

se tratava de renúncia por parte de Portugal a "trazer normas 

imperativas e absolutas" mas como demonstrou Nestor Goulart Reis,



referia-se aos

XVII com a crise do açúcar e, a seguir, com a descoberta do ouro.

mobilizados por Portugal e Castela, entre os séculos XVI e XVIII,

possível

de colonização.
i

r- 4

num primeiro

momento, que se torna bastante ofensiva a partir de meados do século

desmistificaremos também outra noção equivocada de uma

conhecimento técnico e os mecanismos de atualização científica

inferioridade portuguesa nesse sentido, que tivesse condicionado uma 

política urbanizadora, nas colónias, menos elaborada. Verficamos que 

as diferenças existentes não dizem respeito à falta de conhecimento 

específico mas, como vimos, aos interesses envolvidos nas estratégias

universo dese colocarmos em paralelo o

e políticos em jogo, 

condicionando uma estratégia de ocupação mais branda

Por outro lado,

interesses económicos
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5. O DESENHO DO TERRITÓRIO

à cultura

de latitude

processo de desenho

o
•a

passagem de uma "cultura de latitudé', baseada na prática marítima, 

para uma "cultura da longitude", da expansão terrestre:

século II ( c. 1 
bos, projeções

//

• < •

Os conhecimentos cartográficos do 
Ptolomeu. Nascido em Alexandria no 
Cosmografia ao estudo da construção de glo

e superfície seguia-se a

expansão continental, por consequência de longitude e profundidade" 

(CORTESÃO, J. 1984: II, 378). A cartografia, que nos séculos XV e

de fixação e topografia, de

expansionistal', convertera-se na segunda metade do século XVI ao 

serviço de uma “política imperialista" (CORTESÃO, A. e MOTA, A. T., 

os procedimentos1960: IV, 90). Renovaram-se progressivamente 

cartográficos, fizeram-se as primeiras observações da longitude, os 

"padres matemáticos" e os engenheiros militares substituíram os 

mestres de cartas de marear. Em Portugal, os engenheiros, com 

sólida formação geométrica e habilitados no desenho geográfico 

partir da ação renovadora do ensino, encabeçada por Manoel de 

Azevedo Fortes, foram os profissionais capacitados para levar a cabo o

e “produçãd' do território do Reino e Estados

primeira metade do XVI estivera a serviço de uma “política

do Ultramar. Fig.254
No que diz respeito às espécies de representação do território, a 

grande referência era o tratado do célebre geógrafo grego Ptolomeu1’’,

Entre os séculos XVI e XVII ocorreu, como disse Jaime Cortesão, a

mundo antigo alcançaram seu ponto culminante na obra de 
- c. 178), dedicou dois volumes da sua 
e mapas. Considera-se, mesmo, ser este o



válidanomenclatura propostacuja séculospermaneceu nos

subsequentes. O dicionário de Raphael Bluteau

explica

verbete "cartas'1.

"Carta geographica, em geral. He huma descripção, ou 
representação de toda a terra, ou de alguã parte delia em huma, ou 
em muitas grandes folhas de papel.

Carta, em que se vê só a descripção de algum pais, ou lugar. "Tabula 
Chorographica", ou "Tabula Topographica" 401.

Carta Cosmographica - carta universal, em que o mundo todo está 
representado.

as especificidades de cada um dos gêneros ptolomaicos no

400, datado de 1712,

título de "Cosmografia" para "Geografíd', atualizando o tratado com lugares
I a obra de Ptolomeu foi amplamente estudada e divulgada pelo

primeiro atlas geral elaborado, com paralelos e meridianos. Os manuscritos de I tolomeu 
profundamente estudados no Quattorcento e os humanistas italianos os traduziram para o latim. A e 
princeps foi publicada, sem cartas, em Vicenza, 1475. Na sua dedicatória ao Papa Alessandro V, 
Angeli "sottofíneava opportunamente che la maggiore novità delia 'Geografia' consisteva non tanto ne 
pur dettagliata descrizione delTintero mondo abitado, quanto ne! modo adottato per raffigurar o 
GALLUZZI, P. L'Umanesimo e le scoperte geografiche. In: Américo Vespucci tra Firenze e Brasile, 
p. 28.
A edição de 1507 mudou o i ‘ 
novos, então descobertos. Em Portugal 
cosmógrafo-mor Pedro Nunes. .
Cabe lembrar que nesse período inexistiam os termos cartógrafo e cartografia. A palavra cartogra i 
criada pelo historiador português Manoel Francisco de Barros e Sousa (1791-1865), II Viscon e 
Santarém, conforme carta datada de Paris, a 8 de dezembro de 1839, endereçada ao historiador brasi 
Francisco Adolfo Varnhagen, na qual diz: "invento esta palavra, já que aí se tem inventado tantaJ • . 
ÁVILA, Cristina. Relação texto-imagem no Barroco mineiro. Breve estudo de iconografia co on 
Dissertação de mestrado apresentada à ECA-USP, 1993, p. 110.
^BLUTEAU, R. Vocabulário Porluguez e Latino..., 1712, Vol. 3, p. 167. .
401 Azevedo Fortes detalha a especificidade de cada uma espécies de representação ptoloma 
"Chamamos CARTAS TOPOGRÁFICAS as Cartas particulares, que representão sobre hum plano 
pequena parte da terra, como por exemplo Lisboa, e seu termo, ou quando muito huma Provi neta, con_ 
Estremadura; e nestas Cartas particulares, alèm das Cidades, ViIlas, Aldeãs, Castellos, &c. se representão os 
montes, os valles, os outeiros, os Rios, Ribeiras, e lagos, os prados, os matos, as charnecas, e 
lavradas, planas, ou montuosas" (FORTES, 1722: 191-192); "Chamamos CARTAS CHOROGRAFI 
aqueHas, que representão sobre hum plano huma parte considerável da terra, como hum Reyno, por 
exemplo o de Portugal, e Cartas grandes as que representão huã das partes da terra, como Europa, 
África, &c." (FORTES, 1722: 192); "Carta geral he aquefía, que representa toda a superfície da terra 
hum plano, por cuja razão se chama Planispherío, ou Mappa Man J7" (FORTES, 1722: 192-193)

Carta de Marear. He a que representa em plano todo o globo da 
terra, ou parte delle, descrita cõ todos os rumos da agulha de



A novidade da obra de Ptolomeu, residia no fato de ensinar o método

relação ao todo ou seja, "RICONDURRE LE TRE

DIMENSIONI IN UNA RAFFIGURAZIONE BIDIMENSIONALE CHE NE

. Para tanto, o cosmógrafo grego

meridianas (as longitudes) que permitiam representar

globo terrestre: "EgH

mostrava, infine, come /a 'pittura de! mondo'potesse essere divisa in

numerose tavo/e parziaH nelle quaii veniva sempre mantenuta !a

proporzione rispetto a! tutto"(GAL\JJ7Z\, P., 2000: 28).

T r- r-

- a proporção

CONSER VASSE LE PROPORZiONi"™

de cada parte em

posição de cada lugar sobre o

“É diffícik
fi pro)

graficamente a

para se projetar a esfera terrestre sobre o

marear. Nela se conhece o tempo dos mares, & em que se vem os 
penedos, cachopos, bãcos de area, & outras perigosas paragens do 
mar. Por ella sabe o piloto, qual o vento ha mister, & juntamente a 
altura, que tem o lugar, para onde ha de encaminhar sua nao. 
"Marina Tabula, &, ou Naútica Tabula, ae. Fem. "

introduziu uma espécie de grelha, dotada de linhas paralelas (as

plano, de forma que se 

mantivesse a "proportio cuiusque partis ad universale"

latitudes) e

'É diffícite negare che sussistano evidenti ana/ogie, a/meno a livello di strumentazione menta/e, tra i 
metodi proposti da To/omeo per la proiezione delia sfera sul piano ai fini delia rappresentazione 
ca rtogra fica e la definizione di rigorose regole geometriche per la costruzione delia grig/ia prospettica di 
un disegno o di un dipinto. È forse eccessivo, forzando queste ana/ogie, sostenere - come ha fatto Samuel 
fdgertonjr. - che i metodi di proiezione iIlustra ti nella 'Geographia' (sopra ttutto // terzo, che peraltro non 
v‘ trovava concreta appHcazione) abbiano direttamente ispirato lo sviluppo quattrcentesco delia 
prospettiva lineare. Resta tuttavia H fatto che iproblemi erano delia stessa natura: RICONDURRE LE TRE 
DIMENSIONI IN UNA RAFFIGURAZIONE BIDIMENSIONALE CHE NE CONSERVASSE LE 
PROPORZIONI. Non sorprende quindi di trovare spesso ne! Quattrocento !e stesse persone impegnate 
nelle indaginigeogra fiche cosi come nell'elaborazione teórica delia prospettiva. Basti pensare allALBERTf 
attratto costantemente dag/i studi geografiei e daímetodi diproiezione cartografica, come doveva mostrare 
la sua innovativa e 'tolemaica' nello spirito 'Descriptio Urbis Romae' (Descrizione delia città di Roma), 
(••), ma anche teorico ecce/so delia costruzione prospettica nel 'De pictura'. Lo stesso vale per PAOLO 
Dal POZZO TOSCANELU, probabile ispiratore deU'esperimento prospettico di Brvnelleschi e autore di 
un perduto trattato sulla prospettiva, ma anche protagonista degU studi geografici e cartografici". Cf.

GALLUZZI, P., Op. Cit., 2000. p. 31.



insolúvel problema da longitude.

ASEOS INSTRUMENTOS

Como já dissemos

;m da terra, como do mar, e tirar as

das Cartasfabrica

residia

o

, o "Tratado do modo o mais facif e o mais exacto

No tratado escrito por Manoel de Azevedo Fortes, em 1722, o método 

levantamentos topográficos e

na didática com

seguinte analisarmos os

de triangulação proposto referente aos

corográficos, funcionava muito bem para superfícies de extensão 

reduzida, mas em se tratando de levantamentos de grandes áreas 

geográficas apresentava sérios problemas relativos à longitude. No 

método e seus instrumentos, para noitem abaixo apresentaremos o 

obstáculos advindos do difícil e quase

5.1. O MÉTODO, 
TÉCNICAS

instrumentos, para servir de instrucçam a

Geográficas da Historia Ecdesiastica, e Secular de Portugal..." (1 722), 

de Manoel de Azevedo Fortes, era uma síntese dos principais autores 

franceses sobre o assunto. A novidade da obra de Azevedo Fortes

de fazer as cartas geográficas, ass/m

plantas das Praças, Cidades, e edifícios com instrumentos, e sem

método mais prático de 

em campo e transpô-los para o papel. Seu 

mato de livro de bolso correspondia aos propósitos de estar sempre 

ão, em pleno trabalho de campo. Por sua vez, os tratados franceses 

q e lhe serviram de referência incorporaram conquistas efetuadas 

entre os séculos XV e XVI. O método de levantamento topográfic

que expunha o

proceder os levantamentos



publicado em 1559. Bartoli não era engenheiro militar

introdução dessas matérias

Idade Média

levantamento

professor de Matemática em Louvain,

maistopográfica

•I*

, Ptolomeu e Vitrúvio. Nesta mesma época 
aedifícatoria”, de Alberti, para a língua 

z os mesmos homens envolvidos com a questão da

desenvolvido por homens como Alberti, Mariano Taccola e Francesco 

di Giorgio Martini cristalizou-se no século XVI, sendo amplamente 

divulgado através do tratado de Cósimo Bartoli403

vere regote d'Euc!ide, & degli aitri piu lodati

topográfico envolvendo instrumentos 

originários da ciência náutica, como o astrolábio e o quadrante. A 

novidade apresentada em seu tratado, em relação a Alberti, residia na 

astrolábio na medida não apenas de uma

formação dos jovens nobres. Além dos instrumentos empregados na 

e alturas (a esquadra de

scrittori"

"De! modo di

na medição de distâncias

série de trabalhos de Alberti, dentre eles o 'Ludi 
de misurare...'. Entre as suas fontes, além de 

, Archimedes, Euclides, Gemma Frisius, Giovan Roia,
*---------- — 1 

língua

Fig.255 

misvrare le distantie, te superfície, / corpi, le piante, le prouincie, ie 

prospett/ue, & tutte le altre cose terrene, che possono occorrere a gH 

huomini. Secondo le

madeira duríssima, a vara, a corda e o prumo), Bartoli detalhou o

no rol das disciplinas necessárias à

403 Cósimo Bartoli foi o editor e tradutor de uma 
matematici", cujo conteúdo incorporou no seu M o 
Alberti, são citados Orontius Finaeus, Albrecht Dúrert 
Giovanni Stoflerino, Georg Peurbach, Peter Appianus 
encontrava-se às voltas com a tradução ilustrada do De re 

ílorenlina <1550, 1565). Como 1^'™^“” pràlica. Utilizamos uma edlçSo de
Arquitetura, encontravam-se envolvidos com a 
1589, localizada na Biblioteca Nacional de Madrid.

uma extensão

nem arquiteto mas apenas um fidalgo "scholaf, defensor da

método de triangulação para

abrangente. A descrição de uma província e sua representação numa

possibilidade de empregar o

cidade mas de uma província, tal como fizera Gemma

em 1533, utilizando-se do

método de



lugar alto,"tavola planai' poderia

instrumento horizontalmente, mirava-se

relação à "Tramontana".

Quase dois séculos mais tarde, o mesmo procedimento encontrava-se

em pleno século XVIII, tema que já abordamos

outro

com vista livre e desimpedida, e

descrito no pequeno tratado de Azevedo Fortes, ou seja, ainda válido

nos capítulos II e III. A

se fizesse tal levantamento

o lugar desejado e tomavam-

relação a Bartoli é que a

ser feita posicionando-se em um

ago404" (circunferência graduada de 36(T, com bússola e régua móvel 

"4O5. Uma vez posicionado o

se as LINHAS E ÂNGULOS DE POSIÇÃO dos pontos selecionados, em

colocando-se a "bússola piana con

404 “Ago"= agulha de aço.
Norte Magnético, onde sempre está a agulha quando descansa, descontando-se a imprecisão em 

relação ao Norte verdadeiro.
406 Ao invés de fazê-lo em relação à " Tramontana".

única variação introduzida por Fortes em

"prancheta circular moderna!' de latão (então fabricada na França e na Fig.104
Fig.1O5

com miras) na posição " Tramontana

Inglaterra), tal como descrita por Azevedo Fortes, apresentava dois 

óculos fixos e um móvel, permitindo que

topográfico a partir de dois "pontos de observação" cuja distância era 

conhecida406. Para tanto, posicionava-se inicialmente num deles, 

mirando com o óculo fixo o outro e com o óculo móvel ia-se tomando 

todos os pontos de posição selecionados. Depois, mudava-se para o 

"ponto de observaçãd’, procedendo-se da mesma forma. Todos 

os demais locais eleitos para tomada de posição deveriam ser 

facilmente acessíveis, embora altos, para que se colocassem neles 

bandeirolas orientadoras do levantamento e depois eles próprios se



e

verdadeiros, também haõ de ser

£CQ

"pontos de observaçãd'. Cada ponto de 

" vedutd', como diria Cósimo Bartoli, era considerado uma "estaçãd'. 

Os procedimentos empregados nos levantamentos de campo acima 

descritos, estão muito bem exemplificados por Azevedo Fortes 

achamos pertinente transcrevê-los aqui:

estão

' Para que mais claramente se veja o uso da Prancheta: supponho 
que queremos fazer a Carta de hu Paiz (...) e supponho medida a 
distancia AB, e pondo a Prancheta no ponto A, faço a primeira 
estaçaõ, e ponho a Aiidada de modo, que enfie o ponto B, e lanço 
com o iapis a Unha sobre o papei, e virando a Aiidada para o lugar 
C, lanço a Unha da mesma fórma, e o nome do lugar; e o mesmo 
para o lugar F. e para o lugar C, e para o lugar H, e para o lugar I, e 
supponho que naõ descobria mais lugares daquelle ponto, ou se os 
descobria, os naõ tomey, por me parecer sahiriaõ os angu/os, ou 
muito agudos, ou muito obtusos: o passando o instrumento para o 
lugar B posta a Aiidada na direcção da Unha AB já lançada, tomey o 
ponto, ou lugar F; e porque deste lugar descobria me/hor os mais, e 
a linha, ou distancia AF he mayor que a base primeira AB, mudando 
de base fiz nova base da distancia AF, e pondo em F a Prancheta 
com a A iida da na direcção do lugar A, ficando a Prancheta firme, 
viro a A lidada para os lugares, H, i, e C, e para a outra parte ao lugar 
C lançando as Unhas pela regoa movei, e escrevendo ao longo delias 
os nomes.
Do mesmo ponto F, fazendo base da Unha FB se tomaraõ os lugares 
E, e D cruzando-se por outra estaçaõ do ponto B: o lugar / que 
supponho naõ era visto dos pontos das estaçoens precedentes, se 

poderá tomar da base Ai.
Com estas tres estaçoens se podem reduzir, e transferir ao papel os 
mesmos angu/os do terreno, estabelecendo nelle a base medida, e 
tomando no petipé hum numero de partes igual ao numero das 
braças, varas, &c. que se acharaõ na distancia medida no terreno: 
para as posiçoens, ou estaçoens seguintes, sempre se há de tomar 
huma base sabida, por exemplo, tomamos primeiramente a base AB 
sabida, e para mudar de base nos serviremos de AF, primeiro 
suppomos sabida sua distancia por meyo do triângulo ABF, porque 
tomando no petipé o número de partes iguaes dabase AB, que he 
sabida entre as pontas do compasso, e apphcando-a ao lado AF, se 
vè pelo mesmo petipé quanto esta he mayor, ou menor que AB. 
porque como os angu/os saõ verdadeiros, também haõ de ser

convertessem em novos



Os levantamentos também poderiam ser feitos apenas com a bússola,

embora mais imprecisos que com a "Prancheta circular moderna". De

instrumento indicado para a tomada

Fig.256dos caminhos, rios e ribeiras:

Graos BRAÇAS BOJOS

335
275
225
348
273
170
250

90
45
36
40
50
40
35 

no meyo 
braças 5 
nos lados

no meyo 8
entre 2 e 4

Estaçoens 
RECONCA VOS
1. de A até B
2. de B até C
3. de C até D
4. para diante
5. para diante
6. para diante
7. para diante

meyo 
desigual 
entre 2 

e — 3

qualquer forma, a bússola era o

verdadeiras as distancias, ou lados do triângulo, e proporcionados à 
mayor, ou menor abertura dos mesmos ângulos ". (FORTES, 1722: 

70-73)

"... ponha-se a Bússola no ponto A, e pela pinu/a do Sul se enfie o 
ponto B, que he a primeira volta, ou cotovelo mais considerável, 
que a ribeira faz; e esta Unha recta assim considerada, se veraõ entre 
o ponto A, e o ponto B as voltas menos consideráveis, que vay 
fazendo a ribeira, da Unha imaginada se /ançaráõ perpendiculares 
fingidas, que se mediràõ, e iraõ notando, e também os graos, que a 
agulha aponta; e caminhando para o ponto B, se irà medindo a 
distancia AB, e notando: isto feito, no ponto B se farà Segunda 
estação, e se notarão os graos apontados, e tudo o mais, como na 
primeira estaçaõ: no ponto C se irà fazer terceira estação, e outra 
quarta estaçaõ no ponto D, se houver de continuar mais para diante. 
No papel, ou borrador se irà fazendo a figura de algum modo 
semelhante à figura, que a ribeira faz no terreno, e notando tudo.
He necessário dar nome às estaçoens, como primeira, Segunda, &c, 
e se houver casas, moinhos, pontes, ou outra qualquer cousa, se 
deve notar tudo em seus proprios lugares.
Os graos achados pela agulha em cada estação, e a distancia de 
hum ponto a outro, como também os bojos, e recôncavos, que faz a 
ribeira, se podem também escrever desta sorte, suppondo por 
exemplo sete estaçoens.



ribeiras,

montes, caminhos, também envolvia ciência:

ou CR. D! M.DtFFERENÇASGraos ACHADOS

• • •

335
275
225
348
273
170
250

60
50
123
75
105
80

à direita
à direita
à esquerda
à direita
à direita
à esquerda

A transferência para o papel do levantamento dos rios,

"O modo mais seguro, e mais exacto de transferir as operações da 
Busso/a ao papel, he servindo-se do Transferidor, ou Circulo 
transparente: suppondo que estaõ bem tomados os pontos das 
posiçoens. Para o fazer devemos diminuir do primeiro numero de 
graos achado, o seguinte da Segunda estação; e o resto será o 
numero de graos, que há de Ter o angulo no papel; e sendo assim 
que sempre do primeiro numero de graos se pòde tirar o seguinte, os 
ângulos vaõ ficando no papel à direita: mas quando do segundo se 
há de tirar o primeiro parasaber qual he a sua differença, o ta! 
angulo, que he o resto, ou differença, ficará à esquerda, como se 
pòde ver nos graos, que achámos nas sete estaçoens do Problema 
antecedente, aonde se vè que, sendo o numero seguinte menor, 
ficaõ os ângulos à direita, e sendo mayor à esquerda.

Mas he melhor ir notando na figura da mesma ribeira assim as 
distancias de estação a estação com o numero de graos apontado, 
como também os bojos, e conca vos com as medidas das sagittas, ou 
perpendiculares.
Por este modo se devem tomar os caminhos, principalmente os que 
há feitos, ou se querem fazer de novo por entre matos fechados; e 
pelo mesmo modo se toma o contorno dos montes, das Ilhas, e 
âmbito de alguns sitios muito irregulares, como também as voltas, e 
irregularidades das costas marítimas. "(FOR TES, 1722:96-99)



subalternos; de uma ou duas pessoas que soubessem medir; e outras

basicamente eram

(FORTES, 1722:13-27):

1.

2. o semicírculo ou círculo dimensório; a prancheta e

3. 20 palmos, dobrável, de espessura

proporcional ao seu comprimento;

a bússola;

Bispado, o engenheiro-diretor necessitava de um ou dois engenheiros

E assim he necessário notar e iembrarse que quando a diminuição se 
faz na ordem natural de mais para menos, os angu los que saõ restos, 
ou differenças, ficaõ à direita, mas sendo de menos para mais, 
devem ficar os ângulos à esquerda: por exemplo, se o primeiro 
numero he cinco, e o segundo tres, a differença dous, que he o 
angulo no papel, se há de por à direita; mas se o primeiro numero 
fosse tres e o seguinte cinco, o angulo de differença dous se porà à 
esquerda.
Quando se vay transferindo ao papel o curso de huã ribeira, ou o 
contorno de qualquer outra cousa, as Unhas rectas, que formaõ os 
ângulos, saõ occultas, e se tomaõ pelo petipé da mesma distancia 
achada de estaçaõ a estaçaõ; e para as voltas menos consideráveis 
dessa Unha occulta se lançaõ as sagittas ou perpendiculares com as 
suas medidas, e pelos extremos destas sagittas se vay descre vendo a 
Unha tortuosa das margens, composta de varias porções de Círculos. 
Estas saõ as principaes operações da Bússola feita para o fim de fazer 
Cartas Geográficas, e por e/las se podem fazer todas asque /he forem 
semelhantes". (FORTES, 1722:99-102)

o petipé gravado em uma régua de latão ou madeira;

uma régua de 2 braças ou

4. para grandes distâncias, uma corrente de ferro delgada de 5,8 ou

10 braças (12,76 ou 22m), dividida em braças (de 5, 8 ou 10 

braças) com sinais de cobre ou de ferro;

Para o levantamento da Carta Corográfica de uma Província ou

tantas para segurar as balizas e bandeirolas nos "pontos de posiçad'.

Dos instrumentos necessários já tratamos e



5. ou uma corda de linho de

6.

7 na

8.

9. seis meias balizas ou "paos direitos que façam o mesmo efeitd',

bandeirolas colocadas nos "pontos deposiçãd';

reunidos os instrumentos necessários,comitiva e

procedia-se da seguinte forma:

rr^

1 0. barracas para abrigar os engenheiros e a comitiva;

1 1. régua, compasso, lápis, tinteiro e papel.

com objetivo de se

2. procedia-se a

com um pedaço de papel ou lenço branco na sua ponta - as tais

mediana grossura, bem puída e encerada 

para não encolher com a umidade 

enrolada em

e estender com o calor, 

um carretel. A última braça da régua, corrente ou 

corda deveria estar dividida em palmos;

prumo para a medição da altura dos montes;

. fita gradual, instrumento descrito por Serrão Pimentel, usado 

medição de ângulos que não exigissem grande precisão;

uma tábua delgada do feitio e tamanho de meia folha de papel 

para escrever e riscar em campo;

Convocada a

matos e planícies;

3. escolhia-se os lugares altos (ponta de 

campanário, etc) convenientes onde se pudesse subir para assentar 

as “estações" de observação, deixando-lhes bandeirolas;

um rochedo, torre,

1. definia-se o petipé ou escala do levantamento e do desenho, 

algumas jornadas prévias para vistoria do terreno, 

ter idéia dos seus montes, vales, rios, ribeiras,



campanha; porque naõ sendo fechados,

repousar o perpendiculo: também podem servir os Hveis de agua

seguros (FORTES, 1722: 105)";

6. o engenheiro-diretor deveria

ou

4. começava-se o levantamento indiferentemente por qualquer parte;

5. diante da dificuldade de se encontrar terreno suficientemente

plano, sem desigualdades de altos e baixos, o engenheiro-diretor 

mandava proceder ao nivelamento do terreno com um nível ("os 

Hveis fechados com hum vidro por diante saõ os melhores para a

em hum Cyiindro de vidro, ainda que para jornadas saõ pouco

se certificar da exatidão do trabalho

os ventos naõ deixaõ

várias Cartas Corográficas das Províncias 

Bispados, de mesmo petipé;

as operações feitas deveriam ser todos os dias transferidas para o 

papel ou primeiro esboço da Carta “no borrador ou caderno de 

lembrança!'- "... porq em quanto està fresca a idéa daquelle sitio, 

tudo o que lhe pertence se nota melhor" — sendo qualquer 

equívoco de medição passível de ser retificado in loco',

9. querendo desenhar a Carta Geral do Reino, bastava ajustar os 

"confins" das

bandeirolas nodos medidores que deixavam balizas ou 

alinhamento da área percorrida;

7. se a Província apresentasse cordilheira intransponível, desenhava- 

se apenas os contornos das suas vertentes, tal como dos rios, 

ribeiras, montes, lagoas ou mesmo matas fechadas;

8.



um relógio

E

FiR.257

A transposição dos levantamentos de campo para o papel implicava na 

representação gráfica da natureza através de uma série de símbolos 

abstratos.

DE
DO

encarregado do levantamento.

Quanto à linguagem dos mapas, convém ressaltar que um processo 

uniformização iniciou-se na 

XVI. Até então as cartas, 

estilo pessoal de cada cosmógrafo, já que 

predomínio das figurações livres e dos topônimos 

lacunas

10. jamais deveria-se esquecer de orientar o levantamento, marcando 

o Norte. Tal orientação fazia-se com a bússola ou com 

de sol (melhor para se localizar o Norte verdadeiro).

atestassem o

As cartas realizadas pelos cosmógrafos do séculos XV e XVI nem 

sempre resultaram da observação direta. Quando se tratava de 

levantamentos de regiões longínquas, estes eram realizados por 

viajantes, pilotos ou locais, ocupando-se o cosmógrafo apenas da 

iluminação das cartas e preparação dos atlas manuscritos, que muitas 

vezes apresentavam um texto explicativo redigido pelo próprio

5.2. CONVENÇÕES E CÓDIGOS 
REPRESENTAÇÃO GEOGRÁFICA: 
NATURALISMO À ABSTRAÇÃO

Itália e na Holanda, a partir do século 

ainda pouco padronizadas, explicitavam o 

se caracterizavam pelo 

, visando a preencher 

que atestassem o desconhecimento efetivo da região 

representada ou suprir a carência de códigos capazes de substituir



campanha; porque naõ sendo fechados,

repousar o perpendiculo: também podem servir os Hveis de agua

seguros (FORTES, 1 722: 105)";

6. o engenheiro-diretor deveria

ou

4. começava-se o levantamento indiferentemente por qualquer parte;

5. diante da dificuldade de se encontrar terreno suficientemente

plano, sem desigualdades de altos e baixos, o engenheiro-diretor 

mandava proceder ao nivelamento do terreno com um nível {"os 

Hveis fechados com hum vidro por diante saõ os melhores para a

em hum Cylindro de vidro, ainda que para jornadas saõ pouco

se certificar da exatidão do trabalho

os ventos naõ deixao

as operações feitas deveriam ser todos os dias transferidas para o 

papel ou primeiro esboço da Carta "no borrador ou caderno de 

lembrançd'- "... porq em quanto està fresca a idéa daquelle sitio, 

tudo o que lhe pertence se nota melhor" - sendo qualquer 

equívoco de medição passível de ser retificado in loco;

9. querendo desenhar a Carta Geral do Reino, bastava ajustar os 

confins" das várias Cartas Corográficas das Províncias 

Bispados, de mesmo petipé;

dos medidores que deixavam balizas ou bandeirolas no 

alinhamento da área percorrida;

7. se a Província apresentasse cordilheira intransponível, desenhava- 

se apenas os contornos das suas vertentes, tal como dos rios, 

ribeiras, montes, lagoas ou mesmo matas fechadas;

8.



abstratos.

DE
DO

, convém ressaltar que um processo de 

Holanda, a partir do século

A transposição dos levantamentos de campo para o papel implicava na 

representação gráfica da natureza através de uma série de símbolos

encarregado do levantamento.

Quanto à linguagem dos mapas 

uniformização iniciou-se na Itália e na

XVI. Até então as cartas, ainda pouco padronizadas, explicitavam o

.z se caracterizavam pelo

, visando a preencher Fig257

efetivo da região

vezes apresentavam um

1 0. jamais deveria-se esquecer de orientar o levantamento, marcando 

o Norte. Tal orientação fazia-se com a bússola ou com um relógio 

de sol (melhor para se localizar o Norte verdadeiro).

lacunas que atestassem o 

representada ou suprir

XVI. Até então as cartas, 

estilo pessoal de cada cosmógrafo, já que 

predomínio das figurações livres e dos topônimos 

desconhecimento

a carência de códigos capazes de substituir

E CÓDIGOS
GEOGRÁFICA:

As cartas realizadas pelos cosmógrafos do séculos XV e XVI nem 

sempre resultaram da observação direta. Quando se tratava de 

levantamentos de regiões longínquas, estes eram realizados por 

viajantes, pilotos ou locais, ocupando-se o cosmógrafo apenas da 

iluminação das cartas e preparação dos atlas manuscritos, que muitas 

texto explicativo redigido pelo próprio

5.2. CONVENÇÕES
REPRESENTAÇÃO
NATURALISMO À ABSTRAÇAO



exem

introduziu

de

Fig.258

Fig.258'

Fig.258"

Fig.258'"

de Fig.258""

Fig.259

Fig.259'

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, com a 

sistema padronizado de representação

a natureza

«^Localizamos no setor de reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto uma das mais antiga 
edições ilustradas do tratado de Ptolomeu encontrada em Portugal. Trata-se de uma edição de Roma, 
datada de 1507. PTOLOMEU, Cláudio. [Geographia]. In hoc operae fs/cj haec continentur Geograp 
CL Ptholemaei. Rome, per Bernadinum Venetum de Vilalibus, 1507. Res. - XVI - C- 6.
«“NUTI, Lucia. Misura e pittura nella cartografia dei secoli XVI-XVII. Storia Urbana, XVII (62), 1993 , P- 
30.

Os motivos foram progressivamente convencionados e 

representada por meio de pictogramas (sistema primitivo de escrita no

e tal

Observamos a progressiva passagem de um tipo de representação mais 

naturalista para um tipo de representação cada vez mais abstrata. Uma 

montanha ou falésia, nos séculos XVI e XVII eram representadas quase 

pictoricamente, ao passo que em fins do século XVII convencionou-se 

um tipo de grafismo para tanto, que no século XX converteu-se nas Fig.260 

abstratas linhas de cotas.

árvores, por

"Cosmografia" de Ptolomeu, publicada

sistema de símbolos gráficos foi progressivamente aprimorado pelos 

tratados de agrimensura publicados pelos ingleses nos séculos 

subsequentes. John Norden no final do século seguinte 

outro complexo sistema de símbolos distinguindo categorias 

cidades ou edifícios significativos: cidades, vilas, capelas, castelos, 

monastérios, etc.408

palavras e imagens.

consolidação de todo um

cartográfica, tais figurações livres, quando existentes, foram relegadas 

ao âmbito da ornamentação dos cartuchos de legendas e títulos.

A elaboração de convenções gráficas diferenciando espécies 

pio, foi introduzida pela edição ilustrada da 

em Roma em 1478411



qual as idéias

Itália, depois

1616;

cartografia, a saber:

WARD, David. Art and<09EHRENSVÂRD, U. Color in Cartography: A historical Survey. In: W 

cartography. Six historical essays, 1987, p. 123-146.

o de W. Cuningham, Feudigraphia

Comp/eat Surveyor. Estes manuais são interessantes, pois apresentam 

uma metodologia de desenho das cartas topográficas, incluindo dicas 

quanto à preparação das cores, sugestões quanto ao suporte etc. 

Completavam esses manuais ingleses de agrimensura alguns tratados 

na Inglaterra,

prática dos agrimensores - responsáveis pelo levantamento e 

cadastramento das propriedades fundiárias locais - entre os quais 

destacaram-se o já citado de John Norden, Surveiods Dialogue, 

redigido em 1607; o de A. Rathborn, The Surveyor, publicado em 

e o de Leybourn, The

, ao longo dos séculos XVI e seguintes a 

cor, como qualquer outro código, perdeu progressivamente sua função 

decorativa, restringindo-se à sua dimensão puramente informativa. Os 

primeiros tratados sobre o assunto foram publicados na

na Inglaterra, Holanda e França. Na Inglaterra estes vincularam-se à

específicos sobre aquarela, publicados na França e 

mesclando questões relativas à pintura a questões específicas da

são expressas por meio de desenhos das coisas ou 

figuras simbólicas), ideogramas (sinal que não exprime letra ou som, 

mas diretamente uma idéia, tal como os algarismos) e outros símbolos 

gráficos (tramas, variação de valor, etc). Esta esquematização simbólica 

pressupôs a uniformização das convenções para que se tornassem 

inteligíveis nos diferentes locais culturalmente afins.

Segundo UI la Ehrensvãrd409



• GAUTIER, H. L'Art de laver; ou, nouvelle manière de peindre sur te 
papier. Lyon, 1687.

• SMITH, John. The Whole Art and Mistery of colouring maps and 
others Prints in Water Clours. In: The Art ofPainting in OyL 3a. ed.z 
1701.

*

• BUCHOTTE. Les Règles du dessein et du lavis, pour ies plans 
particuliers des Ouvrages & des Bâtimens, & pour leurs Coupes, 
ProfUs, Elevations & Façades, tant de 1'Architecture Mi/itaire que 
Civile: Comme aussi pour le Plan en entier d'une P/ace; pour as 
Carte particulière, & pour celles des E/ections, des Provinces, & 
des Royaumes. A Paris, Chez, Claude Jombert, 1 722.

aspectos funcionais e 

em prol de um realismo ou colorido 

Johann Hubner, autor do 

em Hamburgo. O

A partir do século XVIII a cartografia perdeu definitivamente o caráter 

decorativo, em benefício da precisão científica. Neste contexto, 

acirrou-se o debate sobre a questão das cores nos mapas reduzidas ao 

mínimo, restringindo-se definitivamente aos 

informativos. Esta campanha 

purista foi amplamente encabeçada por 

Museum Geographicum, publicado em 1726, 

emprego de um código pressupunha a sua estabilidade (para viabilizar 

sua assimilação) e portanto implicava na uniformização de estilos. 

Estes tratados, entre inúmeros outros, contribuíram para tal processo de 

uniformização.



A parte escrita dos

desenho arquitetônico.

Os principais símbolos empregados nas Cartas Geográficas, além dos

eram

segundo Fortes:

mapas restringiu-se ao título, topônimos 

legendas . A linguagem verbal (sobretudo

longa trajetória histórica, tal como nográfica, foi resultante de uma

4,0 JACOB, C. L'empire des cartes. Approche théorique de la cartographie à travers I histoire, 199

no capítulo II,códigos de figuração e cores apresentados

"As Cartas se ornaõ muyto, e se fazem ma is distintas, assinalando as 
povoaçoens com seus sinaes de Capital, Patriarcado, Arcebispado, 
Universidade, Ducado, Marquezado, Condado, Campo de Batalha; 
&c. Estes SINAES se costumaõ pór nas grimpas dos campanarios, 
que representaõ huã povoaçaõ, sendo humas mais avultadas, que 
outras, conforme a grandeza dos lugares, e sempre deve avultar mais 
que todas a que for Capital; e como estas occupaõ mais espaço no 
papel, para se tomar a sua distancia a qualquer outra, deve ter no 
meyo huma cifra, e hum pontinho no meyo delia para notar a sua 

justa posiçaõ.
Os Bispados se notaõ com jumBago na grimpa: como também as 

Pretas ias, os Arcebispados com Cruz, e Bago: as 
hum caducêo de Mercúrio: os Principados 
Ducados com a letra D, os Marquezados 
Condados com a letra C, hum Campo de Batalha se denota 
alfange, ou cutello pequenino, e proporcionado 

Carta: o Patriarcado se notará com o Bago, e _ 
dous braços: os limites das Províncias, e 
huã Unha de pontos grossos, q • 
terreno 1FORTES, 1722: 196-197).

Fig259

Fig.259'

Fig.261

Universidades com Fig.262 
com a letra P, os 

com a letra M, os 
' com um

• ao tamanho da
Cruz Patriarcal de 

territórios se notaõ com 
compreheende a figura do

os topônimos) foi 

progressivamente substituída por signos convencionais, pictogramas e 

símbolos gráficos (trama, variação de valor, etc.). A transição entre as 

cartas invadidas pela escrita (típicas do século XV e XVI) - clamando 

mais pela leitura que pelo olhar - para aquelas que privilegiavam a 

visibilidade à legibilidade, impondo ao desenho uma certa economia



franceses sobre a matéria, dentre eles o de BUCHOTTE, "Les Règ/es du

dessein et du la vis, pour les p/ans particuliers des Ouvrages & des

Bâtimens, & pour leurs Coupes, ProfUs, Elevations & Façades, tant de

FArchitecture MiHtaire que Civile: Com me aussi pour !e P/an en entier

d'une Place; pour as Carte particu/ière, & pour celles des E/ections, des

Provinces, & des Royaumes"(1722).

No que diz respeito às cores, embora já tenhamos tratado delas

advertências gerais dadas por Azevedo Fortes no tratado de 1 722:

tem achado,

O

Fig.259

Fig.259'

François de Dainville estudou
no mais exaustivos levantamento d

Le langage des géographes . Termes, signes, couleurs de

i 1800, 
os códigos e convenções da representação cartográfica 

■

"... quando as Cartas saõ iHuminadas, se daõ à roda destes pontos de 
dtvisaõ aguadas de differentes cores, e estas se fazem com as tintas 
seguintes: carmim, vermelhão, roão sombra, tinta da China, verdete, 
cinzas, verdebexiga, &c.
Para a aguada dos Rios, e mares, da me/hor que se 
darey aqui a receita.
Nas plantas das Fortificaçoens as muralhas se la vaõ de carmim em 
aSua gomada: os terraplenos, e fossos de sombra, ou de agua de 
tabaco de folha, que segundo he mais, ou menos forte, dà differentes 
cores pardas, e louras; os Engenheiros curiosos devem distinguir as 
obras feitas das obras projectadas: as primeiras se notaõ com Unhas 
de tinta, e as segundas com Unhas de pontinhos: mas sendo 
iluminadas, se lavaõ as primeiras de aguada de carmim, e as 
segundas de aguada de roaõ, ou cor amarella". (FORTES, 1722: 197- 
199)

411
ue uamvine estudou a trajetória dos termos, signos, cores nas Cartas de 1500 a 

constituindo-se i------- ------  - °
ocidental do período. Cf. DAINVILLE, F. de. 
cartes anciennes 1500-1800. Paris, Picard, 1964.

Estas convenções estavam amplamente divulgadas nos tratados411

oportunamente, é interessante apontar resumidamente algumas



melhores engenheiros dos Reinos do Norte (i.e. França) (FORTES,

1722: 11).

medição das Cartas

corresponderão proximamente

W..

//

• • •

A questão não era assim tão simples em se tratando de números 

intentava fazer a

a cada Unha, ou

leráõ

quebrados e como se

Corográficas em braças, cada légua portuguesa corresponderia a 281 

braças, usando-se desta medida nas Cartas dos Bispados e Prelazias .

e por cada 2818 braças tomaràõ huma poilegada das oito, que 

contém o paimo; e assim huma poiiegada quadrada do papei dará na 

Carta huma iegoa quadra de terreno; e dividindo cada poiiegada em 

dez Unhas, a cada Unha, ou decima parte de huma poiiegada 

282 braças: sendo as Cartas

Além dos símbolos gráficos e das cores, convencionou-se "nas 

Cameras dos Estados do Brasil"que cada légua continha 3.000 braças 

e cada 1 7 léguas "escassas" correspondiam a um grau da Esfera 

(FORTES, 1 722: 6). Em termos aproximados, "huma hora de caminho a 

passo cheyo, e ordinário" (FORTES, 1722: 4) também correspondia a 

uma légua. Na feitura das "Cartas Geográficas"o menor "pontd' em 

que se podia fazer a "CARTA DE HUM REYNO, he de dez legoas por 

cada poilegada de papel, (...) e com semelhante PETIPÉsó se y 

notar as prmcipaes Cidades, e Villas; e o menor ponto, em que se 

podem fazer as PRO VINCIAS, he duas legoas por cada poiiegada de 

papel, e assim se poderáõ notar os principaes lugares com sufficiente 

distinção" (FORTES, 1 722: 7-8). Tais PETIPÉS estavam conforme os



11-12).

lado do

O

Geográficas feitas por semelhante petipé, se poderàõ notar nellas todas 

compoem qualquer Bispado (FORTES, 1722:

Outra convenção de representação importante, advinda do ramo dos

as Paroquias, de que se

Greenwich)414 . Em Portugal, estabeleceu-se um Meridiano em Lisboa, e

geógrafos, dizia respeito ao posicionamento

latitudes: "... Os Ceografos costumaõ nas

questão.

PRELAZIA O mesmo que prelatura"; "cargo, dignidade ou jurisdição de prelado". PRELADO 
"Título honorífico de dignitário edesiásticd'. Cf. BUENO, F. S. Dicionário escolar da língua portuguesa. 
11 ed. 1984, p. 900.
4.3 SOBEL, Dava e ANDREWES, William J. H. The ilustrated longitude. The true story of a lone genius 
who solved the greatest scientific problem of his time, 1998 p 5
4.4 SOBEL, D. Op. Cit., 1998, p. 4-5.

primeiro MERIDIANO nas Cartas de graos iguaes".

Enquanto o grau zero ou primeiro PARALELO da LATITUDE fora 

fixado pelas leis da natureza, o grau zero do MERIDIANO da

referentes às longitudes e

suas Cartas pôr a Unha do Norte [MERIDIANO] parai leia ao 

papel, e obrando por longitudes, & latitudes nas Cartas geraes, a base 

do pape! he para!leia ao EQUADOR; e o lado do pape! para!leio ao

LONGITUDE variou conforme os interesses em

das coordenadas

posicionamento do primeiro MERIDIANO fora sempre uma decisão 

puramente política413. Ptolomeu convencionou a linha do MERIDIANO 

sobre a Ilha do Ferro (Ilhas Canárias), ponto mais extremo, a oeste, do 

mundo conhecido de então. Depois os cartógrafos a mudaram 

arbitrariamente para os Açores e à Ilha de Cabo Verde; Roma; 

Copenhagen; Jerusalém; St. Petersburg; Pisa; Paris; Philadelphia, entre 

outros lugares, antes de fixá-la em Londres (Observatório de



Rio de Janeiro. Mas

aos

Sobre Portugal, Azevedo Fortes instruía:

•Xh

. I

"padres matemáticos" e depois aos engenheiros militares 

integrantes das expedições científico demarcatórias.

Topográficas, Corográficas e 

militares no Brasil

"Quem quizer por exemplo fazer por via das latitudes, e longitudes a 
Carta deste Reyno de Portugal, e Algarves, he necessário saber que o 
seu comprimento esta induido entre trinta e sete, e quarenta e dous 
graos de latitude, e entre nove, e doze graos de longitude; e assim o 
seu comprimento saõ cinco graos, e a sua largura tres.
Isto supposto, se lança huã linha, que se toma por Meridiano, e se 
divide em cinco partes iguaes, que representaõ os cinco graos do 
seu comprimento, e do extremo da Unha se levanta huma 
perpendicular, q representa hum circulo parallelo ao equador, e 
distante trintae sete graos, e pelas divisoens outras tantas Unhas 

parai leias às primeiras.
Estas Unhas parallelas se dividem nos tres graos de longitude, que 
comprehende Portugal: mas he necessário advertir que os graos de 
longitude só são iguaes aos da latitude sobre o equador, e depois 
vaõ diminuindo para os Pólos; e he necessário notar esta differença, 
q se conhece pelas TABOADAS DAS LONGITUDES, que andão 
IMPRESSAS em vários Autores, e as traz o nosso ROTEIRO 
PORTUGUEZ DA NA VEGAÇÃO; a onde também se poderàõ ver as 
LATITUDES, e LONGITUDES DOS PRINCIPAES LUGARES DESTE 
REINO. (...) Estas longitudes, e latitudes se notão nas Cartas por 
humas Unhas graduadas, que lhe servem de orla.
O mais ordinário he que a Unha graduada, que serve de base ao 
papel, denota as latitudes, como também a da cabeceira, e as Unhas 
dos lados do papel representão as longitudes." (FORTES, 1722: 193- 

195) *

era frequente nas Cartas 

Geográficas feitas pelos engenheiros 

o posicionamento das cidades em relação ao 

meridiano da Ilha do Ferro. Havia tabelas impressas e divulgadas com 

o posicionamento das principais cidades do Reino. Todavia, 

diz respeito ao Brasil, foi preciso calcular as

no Brasil, no

no que 

latitudes e longitudes de 

cada localidade importante, "in locd'. Essa tarefa coube inicialmente



Todas as informações supracitadas

O cálculo da latitude

tão simples

instrumentos e técnicas disponíveis. De qualquer maneira, o problema 

da LONGITUDE foi o grande responsável pela imprecisão dos mapas

França -

noção

5.3. O PROBLEMA DA LONGITUDE415

setecentistas, quando comparados aos nossos.

estrelas416 em

quadrante ou

era feito pela observação da altura do sol ou 

relação ao horizonte, com o auxílio de um astrolábio,

nos parecem relevantes para dar a

que leva 24 horas para dar uma 

cada hora correspondendo a 15°. A medida da

4.5 Sobre o assunto consultar: SOBEL, Dava e ANDREWES, William J. H. The illustratedlongitude. The true 
story of a lone genius who solved the greatest scientific problem of his time, 1998.
4.6 No Hemisfério Norte, a Polar e no Hemisfério Sul, o Cruzeiro do Sul.

extensões da Terra no século XVIII, bem como das condiçoes e

ou juízos anacrónicos. A exatidão presente nesses "desenho^' do

possibilidades técnicas para tanto, com vistas a evitar considerações

território era

das dificuldades inerentes aos levantamentos de grandes

aquela possível naquele contexto, conforme os

balestilha. O cálculo da longitude não era 

assim e demandou pesquisas e concursos (envolvendo premiações em 

dinheiro), patrocinados pelos reis e príncipes das principais potências 

marítimas - Espanha, Holanda, cidades-estado italianas, Inglaterra e 

ao longo dos séculos XVI e XVIII.

A Terra é uma circunferência de 3609 

volta em torno de si,



Seria tudo muito fácil

■

passíveis de oscilação ng.263

longas caminhadas, provocava-lhes alterações. Entre

1730 e 1770

!

!

O método de Galileu consistia na observação do eclipse de

determinar a diferença de

recôndito ponto de chegada do planeta.

Antes oorém. os cálculos eram feitos através da observação das

pulso ou

o inglês John Harrison inventou quatro revolucionários 

relógios portáteis e, em 1770, o relógio de bolso capaz de manter a 

verdadeira hora, do ponto de origem em relação ao mais remoto e

eclipses das luas de Júpiter, com o auxílio do telescópio, inventado por Fig.264a

Galileu em 1610418.

satélites do planeta Júpiter, para se 

longitude entre dois lugares. Tal 

mesmo momento, era possível ver-se o

como demonstra o desenho, num 

satélite (K) atrás de Júpiter (J)

LONGITUDE dependia portanto da medida do tempo (saber a hora 

exata no ponto de partida e a correspondente hora exata no ponto de 

chegada, convertendo a diferença de horas entre ambos em extensão 

geográfica percorrida).

porém, os

um dos f'g-264b

nos tempos dos nossos modernos relógios de 

cronómetros altamente precisos. No entanto, essa conquista 

só veio a ocorrer em fins do século XVIII. Até a famosa invenção de 

John Harrison417 (1 770), os relógios eram

viagens, comprometendo o cálculo da LONGITUDE. 

Qualquer variação de temperatura, pressão, movimentação dos navios 

ou do corpo nas

durante as

O inglês John Harrison entre 1730 e 1770 (1737, 1741, 1759, 1760, 1770), inventou cinco 
revolucionários relógios portáteis e precisos, pondo fim ao maior e quase insolúvel problema científico 
do seu tempo - a LONGITUDE. Cf. SOBEL, Dava. Longitude. The troe story of a lone genius who solved 

the greatest scientific problem of his time, 1995.



do ponto (R).

tabelas divulgando a hora dos eclipses dos satélites de Júpiter, para

enviadas ao Brasil

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado,

Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 

Carvalho e Mello, são apresentadas

Jean Dominique Cassini em função dos longos anos a serviço de Luís

Reino, 

as observações realizadas pelos

em 1675z o

a partir do Tratado de Madri (1750), comprova a 

adoção do método astronómico inventado

comparar a sua posição geográfica em relação ao Meridiano de Paris.

A documentação referente às expedições científico-demarcatórias,

significavam que (Q) estava a 45° a oeste419

O italiano Domenico Giovanni Cassini (1 625-1 71 2), depois alcunhado

que o observador, posicionado em qualquer ponto do globo terrestre 

pudesse, uma vez observada a hora local do momento do dito eclipse,

*" SOBEL, D. Op. Cit, 1998, p. 2930
419

1 hora = 15, portanto 3 horas X 15* = 45*.
420 Em 1667 foi fundado o Observatório Astronómico de Paris, por Luís XIV, convertendo Paris no primeiro 
MERIDIANO a partir do qual os novos levantamentos geográficos partiriam. SOBEL, D. Op. Cit, 1998, p- 
36.
Em 1662 haviasido fundada a ROYAL SOCIETY OF LONDON e, em 1675. o ROYAL OBSERVATORY 
em GREENWICH. SOBEL, D. Op. Cit, 1998, p. 39-40.
421 AHU-ACL-CU-020,cx.1,D.36. Rio Negro.

ao irmão e

por Galileu. No ofício, 

datado de 14/7/1755421, do Governador do Estado do Grão-Pará e

XIV e da então criada Academia Real de Ciências de Paris , publicou

em diferentes pontos (R) e (Q) da Terra. Se o observador posicionado 

em (Q) tivesse em mãos tabelas para comparar a hora do eclipse no 

ponto (R), em relação à sua hora local, ele poderia encontrar a 

diferença em LONGITUDE entre os pontos (R) - por exemplo 3 horas 

da manhã - e (Q) - meia noite. Estas três horas de diferença



padres matemáticos, João Angelo Brunelli e Ignácio Semartoni. Ao fim

apresenta-se uma encomenda de

latitude.

d

efetuadas pelos Padres jesuítas:

•• «
-

INSTRUMENTOS necessários para 

tanto, dentre eles telescópio para observação dos satélites de Júpiter e 

um quadrante pequeno para medição da altura do Sol nos cálculos da

"Hr°. e EZ™ Srf',
Meu Irmaõ do meu Coraçaõ: Os P*. Mathematicos mederam conta 
das observações q' athé agora tem feito, na forma que a V. EZ. 
constará petos mesmos originaes que remeto.
Juntamente mederam a Retaçaõ q' taõ bem renf. de alguns 
INSTRUMENTOS Q' ME DIZEM SAÕ SUMAMENTE PRECIZOS, 
principalmente o TEUSCOPO para observaçaõ dos SATEUTES, 
porque me dizem que para este menisterio, naõ tem ma is do que hu' 
de q' via o P. Samarton, e cf° ao QUADRANTE PEQUENO, me 
paresse que se o houver se faz muito precizo porq' á excepçaõ de 
hu' de que via o mesmo P., saõ os outros taõ grandes, que para 
andarem em huã canoa, e sahirem delia a fazerem-se as 
observações, será huã couza sumanrf* difficultoza, porq' na verdaf. 
tem tem huã grandeza desproporcionada, e se os P5. q' vieram do 
Sul deixaram os seus instrurd05 em Lxa. atgu' QUADRANTE havia de 
vir dos pequenos, e esse mesmo pode servir, e naõ viessem 
tenham paciência, e remedeem-se, como poderem com os grandes, 
porem no q 'resp/a. ao TEL ESCOPO se aparecer ahi será rd bom que 
venha. Deos g* a V. Pa... Arraya! de Mariuá 14 de julho de 1755."

Seguem os documentos referentes às observações astronómicas



Observaçoens das La titudes

MinutosGraos

Su!0 58

Para cidade
Bahia do L imoeiro 
Arucara, aldeia 
Bahia do Vieira 
St. An na, aldeia nova 
Macapa, villa
Gurupa, villa e fortaleza 
Caviana, aldeia
Tapajós, villa e fortaleza 
Burari, aldeia
Boca do rio Madeira 
Abacachis, aldeia 
Fortaleza do Rio Negro 
Pedreira, aldeia 
Boca do Rio Branco 
Cumaru, aldeia 
Mariua, aldeia 
e lugar das Conferencias

27
53
53
25 
02 
3
25
34
24
29
20
46
9
27
24

Sul
Sul
Sul
Sul
Su!
Norte
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Su!

1
7
7
0
0 
0
1
7
2
2
3
3
3
7
7
7

Alem destes nomeados lugares, para se poder fazer hum mappa 
exacto, tomei as alturas toda a ver que o tempo o permetia, nas 
praias e margems do Rio, que naõ vaõ aqui especificadas, por naõ 
terem nome certo. A altura do Pará foy determinada com hum 
QUADRANTE INGLEZ de dous pes de Rayo as mais, com hum 
QUADRANTE INGLEZ, de hum pe.

"IIP0 e ER"0. Snr.
Satisfazendo as ordems que V. Excia me destribuhio, remeto a V. Ec" 
as observaçoens por mim feitas nesta viagem



Ano

4Para
1754

455Tapajós

006Pauxis

107Abacachis

1755207Mariua

feitas com huma agulha do THEODOUTEINCLEZ

H
Longitudes astronomicamente determinadas

Dias do M.
Outubro

20
Novemb

13
22

Dezemb.
6

Janeiro
16

Craos M/n.
20

~ PESTE COMO SEGUE

PELO ECLIPSE DA LUA SUCEDIDO AOS DOZE DE OUTUBRO DE MIL 
SETE CENTOS CINQUENTA E TREZ, E DE ALGUMS SATELUTES DE 
JÚPITER, ACHEI PELLO CALCULO A LONGITUDE DA CIDADE DO PARA, 
32SP. CRAOS; TOMANDO PARA PRIMEIRO MERIDIANO A ILHA DO 
FERRO; CHEGADAS AS OBSERVAÇOENS CORRESPONDENTES DE 
EUROPA, PO DERASE DETERMINAR ALGUMS MINUTOS DE DIFERENÇA 
COM EXA CTIDÃO.
PEL O ECLIPSE DA L UA OBSER VADO O PRIMEIRO DIA DE OUTUBRO NO 
PARÀ NO ANO DE MIL SETE CENTOS CINQUENTA E QUATRO DO DR. 
JOÃO BRUNELU, E DE DOMINGOS SAMBUCETI, E DE MIM E ENRIQUE 
W/LCKENS NA VILLA DE S. JOZE DO DO MACAPA, ACHAMOS A 
DIFFERENÇA DE LONGITUD ENTRE PARA E A DP VILA; 2 GRAOS, E24 
M/NUTTOS; MACAPA FICANDO AO WEST DO PARA.
POR HUMA MACULA OBSERVADA, NO ECLIPSE DA LUA DESTE\ 
PRESENTE ANO DE MIL SETE CENTOS CINQUENTA E CINQUO, NO DIA 
VINTE E SETE DO MES DE MARÇO NO PARÀ POR DOMINGOs\ 
SAMBUCETI, E DE MIM EM MARIUA; ACHEI A DIFFERENÇA De\ 
LONGITUD ENTRE PARÀ E MARIUA 14 GRAOS E 15 MINUTOS;\ 

FICANDO MARIUA AO WEST DO PARÀ.
AS OUTRAS D/FFERENÇAS EM LONGITUD DETERMINADAS COM A 
AGULHA DE MAREAR, SE ACHARAÕ NO MAPPA, QUE SE PODERÁ
FAZER. _________

Estas observaçoens foraõ 
a qual tem de comprimento 5 poigadas.

///

Achei que a Agulha do Norte declinava para



Ignacio Semartoni da Compa. Jesus"

latim e ao final

lista depadres matemáticos apresentam a

instrumentos necessários, a saber:

"Ulmo, e Exmo Senhor

de hum pé de raio pouco mais e

Nos abaixo assinados, pedimos V. E. seja servido mandar vir de 
L isboa os instrumentos seguintes:

Joannes Brune/H 
ignatius Semartoni"

IV
Thermometros e Barometro

3 Óculos de 20 the 30 palmos
2 Quadrantes piquenos inglezes 
menos
3 Relogios de pendurar

observações subsequentes foram apresentadas em

Pelo Thermometro Inglez de azougue, chamado de Fahrenheit, 
achei que neste dima o grao de calor entre me/o dia e trez da tarde, 
he ordinariamente 83 the 84 graos; o mayor naõ excedeo 86, o 
menor naõ passou de 72 graos.
O Barometro geralmente esta na altura de 50 polgadas, nem sobe, 
nem jamais desce, que huma linha no Parà.
Em Mariua achei a mais grande altura 29 polgadas e 97/100 de 
huma polgada; a menor foy 29 polgadas e 74/100.
Em estas observaçoens e cálculos me servio de companheiro e me 
ajudou Enrique WHckens.

do documento os



A Carta de 8/10/1753, endereçada

Furtado,

Ephemerides de La Laille

Cal uzzl

Rebello

\

BNL-SA 1801 V.

I

2 Tomos das Obras de Condamine 
1 Tratado dos L imites 
Ephemereides de La LaiHe 
Trigonometria de Ozaman

"Relação do que se entregou

aos Cappltaens Engenheiros Galuzzi, eRebello"

Hu ã BUSULLA PEQUENA 
Tres maos de papel 
Hum tinteyro
Seis penas de escrever"

lequel les opérations ont été faites. Par M. Bouguer. A Paris 
Jombert, Libraire du Roy pour l'Artillerie & le Cenie, au 
Dame, 1749. Consultado na

e a Trigonometria de Ozaman:

422 AHU, Caixa 737 (14). CF. ARAÚJO, Renata. Op. Cit, p. 312. < Rpnata M As
423 Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa, no. 627, fl. 72,. .
Cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão, 1998, p.31(x
424 CONDAMINE. La figure de la Terre déterminée par les observations obsenreraux
CONDAMINE, de PAcademie Royate des Sciences, envoyéspar o re u oy au
environs de PEquateur Avec une Relation abregée Quay^Au^stins, chez Charles- Antoine

cdn de la Rue Cift-le-Coeur, à l'lmage de Notre

a Francisco Xavier de Mendonça 

acusava encomenda anterior feita pelos mesmos padres, 

indicando a chegada de instrumentos e livros de geografia422.

Outro documento423, datado de 1/12/1754, apresentava uma "Relação 

do que se entregou aos engenheiros Galuzzi e Rebello", incluindo dois 

tomos das obras de La Condamine424, um Tratado de Limites, as



essa era a

referidas

comissões.

equipe procediam aNo momento em que

Academie Roya/e deslevantamentos

latitudes, com vistas a colocar um

ponto final na querela sobre o formato da Terra. A primeira

Bouguer e La Condamine. A segunda, chamada Missão do Norte

dadosresultados obtidos contradisseramos os

inventor da "Prancheta asemelhanteUniversa f', instrumento

levantamentos topográficos.

a Missão do Peru (1735-1 744) que envolveu três acadêmicos - Godin,

a expedição científica-demarcatória

a partir foi

era professor

medir in loco os graus das suas

Sciences enviou duas missões ao Equador e ao Círculo Polar, para

"Prancheta graduada "

«s PELLETIER, Monique. La Carte de Cassini. L'extraordinaire aventure de la Carte de France, 1990, p. 67.
426 Uma das principais referências teóricas dos tratados de Azevedo Fortes.

responsável, no

. Por sua vez, Jacques Ozaman426

século XVII, pela difusão de uma trigonometria 

prática, aplicada aos

sistematizados a

importantes na França, a

os Cassini e sua

de Matemática na Universidade de Paris (FORTES, 1722: 59) e

(1736-1737), foi integrada por Maupertuis, Clairaut, Camus, Le

Esses dois engenheiros integravam

destinada ao mapeamento do norte do Brasil e certamente 

literatura de referência adotada pelos membros das

Monnier e

partir das observações astronómicas feitas no 

Observatório de Paris, apontando uma Terra não elíptica mas achatada 

nos polos, implicando portanto na revisão dos levantamentos 

realizados até então425

ou "Prancheta circular moderna", bem como



observar a

Carta de 15/07/1755427

a qualidade dos profissionais estrangeiros atuantes 

no Brasil nesse período:

7/"°. e R™. Sr.
Mano do meu coração. Vaõ os ROUS DAS ENCOMENDAS q' me 
devem vir, e espero q venhaõ instrm. satisfeytas tomandose algu 
tempo ff. se porem promptos as parcellas q'nelles pesso, asentando 
em q faltandome a/gua couza naõ posso deforma atgua remediarme 
neste dezenho.
O DESENHADOR a q mo tenho encarregado a atgua couza da 
Historia NaC. , me pede lhe mande vir o q' consta da Retaçao 
induza, e com vem a importar em hua Cautela, pareceome acuzada 
mandar com esta empertinencia a EI Rey, você me mandará fazer 
essas encomendas a rrf. custa, porq a importância destes generos 
naõ me haõ de fazer pobre, e recomendolhe que venhaõ sem falta 
porq naõ quero q estes Estrangeiros me tenhaõ por patarata. O 
M/CROSCOP/O pesso lhe q'se fie de alguã pessoa q'entende bem 
destes instrurri05.; porq' quizera q'fosse bom q he ff. examinar 
atguas plantas miúdas; e as suas sementes. /.../ Torno a recome ar 
os Riscos q'ficarão em Z" /../ Arrayal de Mariuá 15 de julho de 

1755

preocupação de Mendonça Furtado em atender 

prontamente o pedido do gabaritado italiano, cuja formação se fizera 

na Academia Clementina de Bolonha428, aluno predileto de Ferdinando 

Bibiena, atestando

BNL - Coleção Pombalina (PBA 629- fól,° . awJÍIeaura conamlda em Bolonha na pdmelra 
“ MATTEUCCI, Anua Maria. i0 1^ landi. I.lnnráno anlsta de um arquin®

metade de setecentos. In: Amazónia Fetsínea.
bolonhês na Amazônia do século XVIII, 1999, p. 86.

Por sua vez, a

enderaçada ao irmão e

de Mendonça Furtado 

Secretário dos Negócios Estrangeiros, 

apresentava o rol dos pedidos feitos pelo desenhista da expedição 

demarcatória do norte, José António Landi, incumbido de elaborar a 

História Natural das plantas e sementes da América. O rol incluía 

tintas, um microscópio e outros materiais de desenho. É curioso



José Lande desenhador"

AS

A

Portugal

conjuntura que envolveu 

demarcatórias ao Brasil foi 

Limites

ROL DO QUE HE NESS° P\ CONTINUAÇÃO DA HISTORIA 
NA TURAL DAS PLANTAS SEMENTES E OUTROS PRODUCTOS DA 
AMERICA.

5.4. A PRODUÇÃO DE UM TERRITÓRIO: 
EXPEDIÇÕES CIENTÍFICO-DEMARCATÓRIAS

por uma área de valor equivalente, 

gociações que antecederam a assinatura 

utros, os hábeis diplomatas articuladores 

Jose Carvajal y Lancáster e o brasileiro (natural de

• Hu microscopio, e huã L ente pa. agrandecer
• Huã pedra fina de hu palmo e meyo em quadro pa. moer tintas 

com sua molita.
• Asafram duas en cas?
• Ultramar hu quarto de onça
• Verde lis quatro onças, deste caa. hu enurase.
• hua vernins...
• Ferrugem de ximina purgada
• Alguãs garrafas ff. concervar tintas
• Hum exzemplar de plantas americanas de bom autor, e de boa 

complença.
• Hu estojo fino de Inglaterra
• Hu paralelo de hu palmo, e meyo

o envio das expedições científico- 

marcada pela assinatura de três Tratados de

- o de Madri (1750), 

Hdefonso (1777). Estava 

imensa faixa de terra 

bem como a

o de EI Pardo (1761) e o de Santo 

em jogo ajustar-se e negociar-se a posse da 

ocupada pelos portugueses além Tordesilhas, 

oca da Colónia do Sacramento (devolvida a

pelo Tratado de Utrecht de 1715)

Durante os três anos das

do Tratado de Madri, 

da concórdia, D.



de terra correspondente

Vinte anos antes, preparando para tal

feito

assigna/em

não

pela necessidade de se 

terras de Castela e de Portugal na América, 

pelas linhas convencionadas séculos

compensar na América do Sul as terras usurpadas pelos espanhóis no 

Oriente429.

passou a promover uma política de estímulo à difusão da ciência 

Portugal, conduzida por Azevedo Fortes, objetivando 

realizar um “Novo Atlas do Brasit'. Diante dos avanços em terras

os portugueses já vinham se

geográfica em

Santos) Alexandre de Gusmão, concluíram 

definir os limites entre as

hispânicas, ali descobrindo-se inclusive as ricas minas de Goiás e 

mapeamento das novas

ucos annos a esta parte,

Mato Grosso, era

áreas ocupadas indevidamente:

nos sertões daquele Estado de / 

fazerem-se os mappas das terras do dito Estado, naõ só pela marinha, 

toda a distinção, para que melhor se 

distritos de cada bispado, governo,e conheçam os

429 GUERREIRO, Inácio. Fronteiras do Brasil Colonial. A cartografia dos limites na Segunda metade do 

século XVIII. Oceanos, 40, 1999, p. 24-42.

cnas pelos sertões, com

fundamental promover o

" novos descobrimentos que se têm

antes mas por linhas 

materiais. O argumento de Gusmão para arrefecer a convicção dos 

espanhóis de que os portugueses tinham usurpado centenas de léguas 

que não lhes pertenciam, pautava-se na

ocupação das Filipinas e Marianas pelos castelhanos. Ou seja, face à 

insistência de Carvajal em respeitar a Linha de Tordesilhas, 

contrapunha-se a argumentação de Gusmão sobre a necessidade de se

acerto. Como vimos, a partir de 1720, a administração de D. João V



Laguna e nove plantas de fortificações do Rio de Janeiro e Santa

Catarina, hoje sediados

Andrade contendo Mapa do Novo

dadas

"*30, Antes de colher os frutos da ação

no Arquivo Histórico Ultramarino. Ainda que

o mapa enviado por Gomes Freire de

Soares (que faleceu em

faleceu em São Paulo em 1736), resultando num conjunto de vinte

<3° Proposta do Conselho Ultramarino. Apud GUERREIRO, Inácio. Fronteiras do Brasil Colonial. A 
cartografia dos limites na Segunda metade do século XVIII. Oceanos, 40, 1999, p. 25.

concretos, referentes à situação dos confins da "Conquista", que 

somados a outras fontes cartográficas, como as cartas traçadas por 

processos científicos pelos franceses D'Anville (1 733) e La Condamine 

(publicado em 1745); e ainda

o resultado do projeto do "Novo At/as do Brasil" tivesse ficado aquém 

das expectativas, esse trabalho forneceu aos portugueses dados

mapas de várias capitanias e da costa do Brasil, desde Cabo Frio até

a região do Paraná a Cuiabá; o "

Reino de Granada? de autoria do Pe. José Gumilha; "Relações e riscos 

de alguns mineiros do Mato Grossd', contemplando a região do rio 

Guaporé e das "Missões dos Moxo.C, e algumas noções imperfeitas 

por missionários Carmelitas do Rio Negro, sobre a região do 

Amazonas e Orinoco, permitiram a confecção do "Mappa das Cortei 

que fundamentou e ratificou as negociações celebradas em Madri.

capitania, comarca e doação 

renovadora do ensino da ciência geográfica nas "Academias 

MiHtareC, D. João V enviou ao Brasil, em 1730, a chamada "Missão 

dos Padres Matemático?', que envolveu a vinda dos jesuítas Diogo

Goiás em 1748) e Domingos Capassi (que



documentoas nesse

industriosamente

Cuiabá e Mato Grosso, incluindo os rios Guaporé e Madeira, pouco

meridiano de Belém do Pará

a ilha de

não foram fruto da divina

dos dados necessários para 

com Castela, objetivando legitimar

contornos em favor de Portugal: "...

Tocantins, sofreram 

atingir erros de 7 grau d'™. 

Os resultados favoráveis para os portugueses 

providência mas da previdência da Coroa, que desde 1720 munira-se 

formular uma estratégia de negociação 

um “territórid' invadido para além

f'g.265 

foram

conhecido dos espanhóis pela falta de mapas jamais feitos por 

negligência dos jesuítas instalados na chamada zona dos "Chiquitos e 

Moxos". Erros graves de longitude e latitude falseavam os verdadeiros 

a costa do nordeste foi distendida

duns 4\ 30 para leste, de sorte que o

passa pelo Rio Grande de S. Pedro, quando devia beirar 

Santa Catarina pelo oriente; o alto Paraguai apresenta-se igualmente 

desviado para leste entre 7 e 7 ; o Amazonas, em toda a extensão até 

ao Javari, reduzido de cerca de 7 ; e o Madeira com o Guaporé, como 

aliás os mais afluentes meridionais do Amazonas e, mais que esses, o 

também de desvios para leste, que chegam a

431 CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos Velhos Mapas, tomo II, p. 251 Apud GUERREIRO, Inácio. 

Op. Cit., p. 29.

negociações. Os "erros" encontram-se não por acaso nas zonas de

intuito de manipular as

Malgrado a cientificidade dos levantamentos dos "padres matemáticos 

Diogo Soares e Domingos Capassi', bem como dos levantamentos de 

La Condamine e D'Ainville, que estão na base do "Mappa das Cortei, 

distorções hoje observáveis

desenhadas com



materialmente o "território", cuja posse queriam oficializar.

" domínid'

desenhado mentalmente antes de materializar-se no papel.

/4 natureza e magnitude dessas expedições científicas

(“destreza/',

qualquer desígnio):

da fronteira convencionada de Tordesilhas. Os portugueses saíram na

Tratado de Madri, vieram apenas coroar ou ratificar um

frente e durante cerca de 30 anos "desenharam/' mental mente e

m AHU-ACL-CU-020,cx. 1, D.IO.Rio Negro.
433 BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721, Vol. |||, p. 71.
434 BLUTEAU, R. Op. Cit. 1712-1721, Vol. IV, p. n6.

As expedições científico-demarcatórias, posteriores à assinatura do

admirável quanto às provisões necessárias a uma Expedição desse

porte e nos dá uma idéia da natureza de tais "empresai ("ações ou 

obras intentada^3} fruto de engenhosa "indústria/'^

propósitd'} e "desenhd' (reflexão mental prévia à viabilização de

A "Reliação de tudo o que vai ff. a Expedição do Rio Negro mandado 

fazer pella Secretaria de Estado e entregue pello Thezoud. da Caza da 

India aos Mestres da Náo Sam Jozeph e as duas Fragatas N. Sra. Da 

Arrabida e N. Sra. Das Merces" datada de Lisboa 26/05/1 753432, é



I 

1

I
I

50 foices, 20 facas, 10 martelos, 16 serras braçais, 8 serras 

mão, 16 limas para as mesmas; 1 caixote com 40 picaretas, 50 foices; 1 caixote 

com 80 arpões; t caixote de 40 enxadas; 1 caixote de 8 milheiros de pregos; 1 

caixote de 4 espetos grandes e 4 pequenos, 3 pâs de ferro; 1 caixote com 12 tachos, 

6 candeeiros, 6 palmatórias, 3 colheres de cozinha, 3 escumadeiras, 10 chapas de 

cobre; 1 caixote com 10 redes de arame, 18 formas de chumbo, 30 formas de faze 

pastéis, 3 facas grandes e 4 pequenas, 2 garfos grandes e 24 facas de cozinha, 2 

cafeteiras de cobre, 20 aparelhos de colheres, garfos e facas, 6 saca-rolhas; 1 carxote 

com 1 aparelho de louça azul e branca com 183 peças, 2 jogos de châ azul e 

dourado, 2 jogos de châ azul e branco, 1 jogo de châ mais fino branco e dourado, 

24 xícaras branca e dourada para CHOCOLATE; 2 caixotes com 8 duz.as de copos 

de diversos tamanhos para égua, 8 ddzias de cálices para vinho, 4 ddzras de c .ces 

para vinho e égua, 2 ddzias de cálices para bebidas finas, 2 dózias de outros copos 

para bebidas finas, 2 dózias de garrafas de égua; 1 caixote com 20 resmas de pap^

"Rellaçao de tudo o que vai ff. a Expedição do Rio Negro mandado fazer pella 
Secretaria de Estado e entregue peiio Thezouf. da Caza da Índia aos Mestres da Náo 
Sam Jozeph e as duas Fragatas N. Sra. Da Arrabida e N. Sra. Das Merces"

8 barris de presunto; 3 barris de chouriço e paio; 52 barris de vinho; 26 barris de 

azeite; 26 barris de vinagre; 12 frasqueiras de aguardente; 30 barras de manteiga; 1 

barril de mostarda; 7 barricas de arroz; 3 barris de cuscuz; 103 barris de farinha; 6 

queijos envolvidos em folhas de Flandres; 6 frasqueiras de 6 frascos de pimenta; 320 

barris de farinha pequenos; 11 barricas de garrafas; 1 barril de rolhas; 6 barris de 

chumbo; 3 barris de açúcar refinado; 3 caixote de cera; 1 caixão com 6 bacias; 1 

caixote com marmitas de cobre, 8 torteiras e 1 frigideira grande; 1 caixote com 2 

peças de cobre ovais, 8 caçarolas, 1 panela para chá, 2 frigideiras; 1 caixote com 12 

dúzias de pratos de estanho, 2 jogos de peneiras, 2 caldeiras para o chá; 3 caixotes 

com 1 7 latas de CHOCOLATE;

2 caixote com 164 "arratéis" de velas de sebo em 4 caixinhas; 1 caixote com 50 

machados; 1 caixote com 

de



o

militares, matemáticos,

investimento

foram

arregimentados para

estrangeiros integraram

a não

e Basiléia. Quatorze técnicos europeus

do

em termos técnicos, malgrado o

as Comissões de Demarcação do Norte e

Essas expedições envolviam centenas de pessoas e implicavam num 

grande esforço financeiro e humano empreendido por ambas as 

Coroas. Envolviam equipes de homens com variada formação técnica: 

engenheiros astrónomos, geográfos,

desenhistas, cirurgiões, além de práticos locais, índios etc. Dada 

autonomia portuguesa 

do ensino dessas

a expedição pós Tratado de Madri profissionais 

nas Universidades de Bolonha, 

Florença, Milão, Paris, Viena

matérias nas "Academias Militares'1,

Roma, Pádua, Verona, Veneza,

de "marca grandé', 9 resmas de papel "de Otanda", 1 resma de papel dourado em 

folhas, 6 resmas de papel pardo, 6 "arratéid' de lacres vermelhos, 1 "arratei' de 

lacres pretos, 2 maços de penas; 1 caixote com 12 lençóis, 6 fronhas dos mesmos, 18 

lençóis de linho, 9 fronhas de linho, 2 cobertores adamascados, 3 cobertas da índia, 

13 jogos de toalhas de mesa com 12 guardanapos, 14 jogos com 1 3 guardanapos, 2 

jogos com 24 guardanapos, 6 peças de pano de colchão com 84 varas, 20 latas com 

20 "arratéid de chá; 1 caixote com 1 bacia de arame, 1 bacia de estanho, 4 jogos 

de tômbolas, 12 pares de dados, 6 canivetes, 2 bules de estanho; 4 frasqueiras cheias 

de bebidas finas; 2 barris com 409 dúzias de facas flamengas; 1 caixote com 50 

milheiros de agulhas, 30 milheiros de anzóis sortidos, 30 dúzias de pentes de 

marfim, 36 peças de fitas n°. 40, 25 dúzias de espelhos,, 20 dúzias de navalhas de 

barba, 50 dúzias de tesouras; 1 caixote com 2 fornos de pão; 1 caixote com 2 fornos 

de pão, 6 linhas de pescar de "mayor tottd', 12 de "2- Iotte", 1 2 de "3S lotté', 1 2 de 

U4Blottd', 12 de "!> Iotte"(todas de 25 braças de comprimento)!; 20 molhos de sal.



Bacia Amazônica e na região de

limites de uma extensão de

dividisse o trabalho em SEIS

área

A árdua tarefa de mapear e demarcar os

duas COMISSÕES - uma para atuar no Sul na

observações " in

e Mato Grosso. Portugal também fora contemplado com terras 

à margem setentrional do Rio Negro é "nas margens e sertões 

orientais" dos rios Uruguai e seu afluente Pepiri (área já na sua 

posse)436.

o Marquês de Valdelirios - 

encontro para início das atividades ocorreu 

PRIMEIRO MARCO foi assentado em dezembro do mesmo ano.

Coube a

435 GUERREIRO, Inácio. Op. CiL, p. 29-30.
436 GUERREIRO, Inácio. Op. Cit., 28.

toda a raid e

das CorteP, Comissões espanholas e

solucionar pontualmente problemas advindos das 

>7 locd', cuja deliberação competia a ambas as Coroas. 

O Tratado de Madri (assinado em 14/1/1750) estabelecera que 

Portugal cederia a Colónia do Sacramento e território adjacente, bem 

como o arquipélogo das Filipinas e ilhas próximas, em troca de toda a 

ocupada pelos portugueses na

Cuiabá

terra dessas proporções, fez com que se

“PARTIDAS1^. Para coordená-las definiram-se em Lisboa e Madri

Bacia Platina e outra no

Norte, na Bacia Amazônica.

GOMES FREIRE DE ANDRADE - Governador e Capitão- 

General da Capitania do Rio de Janeiro - e a Gaspar Tello y Espinosa- 

chefiar a COMISSÃO DO SUL, cujo 

em 18/10/1752 e cujo

Sul435. Compraram-se os mais modernos instrumentos e toda uma 

literatura científica atualizada sobre a matéria. Com base no "Mappa 

portugueses deveriam "visitar



Fig252

opositores das determinações do Tratado de Madri. Apenas cinco

a

COMISSÃO DO SUL438:

a do Sul, coube a FRANCISCO

437 GUERREIRO, Inácio. Op. Cit, p. 30-42.

Nela destaca-se a atuação dos seguintes engenheiros portugueses e estrangeiros integrantes das 
diversas Partidas - Miguel Angelo Blasco; José Custódio de Sá e Faria, José Fernandes Pinto Alpoym, 
Manuel Vieira Leão, Manoel Pacheco de Cristo, João Bento Pithon e André Vaz Figueira. É interessante 
que homens como Alpoim e Custódio de Sá e Faria tiveram destacada atuação como comissário, das 
expedições cíentífico-demarcatórias e também como arquiteto e engenheiro militar.

Com atuação prevista simultaneamente

XAVIER DE MENDONÇA FURTADO - Governador do Maranhão e 

Grão Pará - convocado em 30/4/1752 e a D. José de Iturriaga, 

representante dos espanhóis, chefiar a COMISSÃO DO NORTE.

:lasco, aX *• A 1 Partida, chefiada pelo genovês Miguel Angelo 

serviço de Portugal, e por D. Juan de Echevarría, a serviço da 

Espanha, cabia proceder à demarcação da delicada área dos 

jesuítas, entre o regato que desagua perto de Castillos Grandes, até 

ao ponto em que o rio Ibicuí "desemboca na margem Oriental do 

Uruguay" (\oca\ do primeiro marco, em dezembro de 1752). Em 

março de 1753 foram interrompidos os trabalhos desta "partida/', 

por ocasião das "Guerras Guaraníticat/', visto serem os jesuítas

anos depois, em maio de 1758, deu-se prosseguimento 

demarcação do ponto em que haviam parado, concluindo-se a 

demarcação em 7/7/1759; desta vez, sob a chefia de José Custódio 

de Sá e Faria, do lado português.



por José Fernandes Pinto

Francisco Xavier, rio Uruguai),

com destino final

erros

• A TERCEIRA PARTIDA iniciou seus trabalhos em novembro de

1753 em

Flores.

em

encabeçada por José Custódio de Sá e Faria e Manuel António de

• D. José de Iturriaga e

Rio Negro, até adireção ao

comitiva partiram de Cádiz em 15/2/1754, 

Venezuela, em 9/4/1754. Mendonça 

na Cidade de Belém, seguindo

Missão de Mariuá (depois Vila de 

idéia

alcançando Cumamá, na

COMISSÃO DO NORTE:

e os concluiu em dezembro de 1754 (fim oficial

Furtado iniciou navegação

Barcelos), alcançada três meses mais tarde. Para se ter uma 

da ordem de grandeza dessas ‘ Partida?, a comitiva portuguesa foi 

integrada por 796 pessoas que embarcaram em 25 cano 

técnicos portugueses e estrangeiros tinham chegado ao Maranhão,

1 6/5/1 755), cabendo-lhe percorrer da boca do rio Igureí à foz do Fíg.266
Fig.267

Jaurú, onde seria colocado um MARCO DE MÁRMORE. Foi

• A SEGUNDA PARTIDA fora chefiada

Alpoim e D. Francisco de Arquedas e teve início em 8/1/1759 e 

conclusão em dezembro do mesmo ano. Partiu da Missão de São 

na foz do Ibicuí (que desagua no 

no rio Igureí, pouco acima do Salto Grande do

Paraná. Faltou reconhecer apenas uma pequena área em função de 

de identificação da nascente do rio Pepiri, afluente do rio 

Uruguai.



Sargento-mor

Capitão Sebastião José da Silva,

Angelo Brunelli, Capitão Geraldo Gronsfeld, Capitão Gregório

Rebelo Camacho, o Ajudante Henrique António Galuzzi, o tenente

Ajudante Domingos Sambucetti e o arquiteto

António José Landi. Alguns como Sturm, Gronsfeld, Galluzzi,

• À PRIMEIRA PARTIDA caberia Fig.252

acima,

com o Solimões. Descendo

MARCO. A

4»

Amazónia Felsfnea. António José Landi.
Cf. ARAÚJO, Renata. As cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão, 1998 e 

Itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na

Landi tiveram importante atuação como projetistas 

das principais novas vilas, fortificações, edifícios civis

Ignácio Semartoni (astrónomo), o

Adão Leopoldo Breuning, Dr. João

e religiosos

Sambucetti e

os Ajudantes Felipe Sturm e

percorrer, mapear e demarcar os 

limites entre a boca do rio Javari, afluente da margem direita do 

Solimões,

em 1753, e dentre eles destacaram-se o Padre e

o primeiro, deveria-se demarcar o 

ponto médio do seu curso, onde seria implantado um

- X partir deste, a fronteira continuaria "por uma Unha Leste-Oeste ate 

encontrar a margem do Javari, que entra no rio das Amazonas pela

Manuel Gotz, o

fundados na região Amazônica e em Mato Grosso.

e a boca mais ocidental do rio Japurá. Rio 

chegando-se à cabeceira do Solimões, deveria prosseguir através 

do seu afluente no rumo norte, até atingir o alto da cordilheira que 

medeia o rio Orinoco e o Amazonas, seguindo pelo cume desses 

montes a oriente, até confrontar os domínios da Espanha.

• A SEGUNDA PARTIDA caberia levantar a confluência do rio Negro



2

í

naturais encontrados.

r

»

os limites entre a 

subindo pelo Rio Guaporé,

(Stermartony) trabalharam juntos na

Amazónia do século XVIII, 1999. Madrid Tomo I, p. 260. Apud. GUERREIRO,
~ CORTESÃO, Jaime. Ãtoamfe de Ceernie e e Mede de Mede .

Inácio. Op. Cit, p. 32.

mas os

Malgrado tivesse sido programado para 1753 um encontro entre as 

comitivas portuguesa e espanhola em Barcelos (antiga Mariuá), este 

nunca chegou a ocorrer. Os trabalhos conjuntos jamais se realizaram

sua margem Austral"140; dali prosseguia-se então pelo Amazonas 

até a boca mais ocidental do rio Japurá.

• Por fim, à TERCEIRA PARTIDA cabia demarcar

foz do Rio Mamoré, Rio Madeira,

escolhido para limite entre as Coroas, até seu ponto de confluência 

com o rio Sararé. Dali, localizariam a foz do Rio Jaurú, utilizando 

como baliza demarcatória quaisquer outros rios ou acidentes

portugueses não ficaram inativos: "uns cartearam, outros 

desenharam fortalezas. E um deles, o bolonhês José António Landi, 

traçou os planos de alguns edifícios civis e religiosos de Belém do 

Pará, tais como o palácio do Governo e a igreja de Santa Ana. 

Desincorporados das respectivas partidas, alguns como o Sargento- 

Mor Sebastião José da Silva, o alemão Filipe Sturm, ajudante, o 

Capitão José André Schewebel e o astrónomo Pe. Semartoni 

carta do Amazonas. Deve ter sido



partir de então

12/1/1761 peloquestionado

TRATADO DE EL PARDO. Em 1762 a Colónia do Sacramento foi

tomada por D. Pedro de Cevai los, bem como a povoação do Rio

Grande, na margem sul do canal de acesso à Lagoa dos Patos, no atual

estado do Rio Grande do Sul. Em 1763 o Tratado de Paris impôs aos

Colónia dorotas marítimas do Sul

209. Apud. GUERREIRO,CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Tomo I, p. 
Inácio. Op. Cit, p. 32.

-se exclusivamente espanhola

Sacramento, faltando apenas ocupar a área do Rio Grande de São 

Pedro.

definitivo os

espanhóis a restituição a Portugal da Colónia do Sacramento e 

adjacências mas as hostilidades

trabalhos de demarcação, sendo a

A subida ao trono de Portugal da rainha D. Maria I contribuiu para a 

reaproximação das Coroas ibéricas. Em 1/9/1777 foi assinada uma 

conciliação preliminar, o Tratado de Santo lldefonso, que reconhecia 

novamente o princípio do "uti possidetté', que regera o Tratado de 

Madri. No entanto, ajustaram-se novas trocas, sobretudo referentes à 

região da bacia platina: Portugal cederia a Colónia do Sacramento; a 

área dos "Sete Povos das Missões, a Ilha de São Gabriel e áreas na 

margem Norte do rio da Prata - tornando

o Tratado de Madri, anulado em

no sul persistiram. Em 1777, os 

espanhóis ocuparam a Ilha de Santa Catarina, escala importante nas

e novamente tomaram a

essa, depois do trabalho de Condamine, a segunda carta do Amazonas 

com longitudes observadas'*4'.

A morte do Rei Fernando VI, em agosto de 1759, interrompeu em



até o rio Javari rio

ibéricas.

ponto a meio caminho.

■I

Amazonas (ou Solimões) - rio Japurá - rio Negro.

As fronteiras foram estabelecidas com base em limites geográficos

Para se demarcar "in locd' as novas decisões, QUATRO COMISSOES 

ira chefiada pelo Vice-Rei, Marquês de 

terceira pelo

a despeito de todos os

limites contornavam a

naturais, na sua grande maioria no meio de rios, cuja navegação 

permanecia de domínio comum por parte de ambas as Coroas

a navegação deste e do rio Uruguai até a foz do rio Pepiri. Os novos 

partir de então a Lagoa Mirim; toda a porção 

esquerda do rio Uruguai, ao Norte do rio Ibicuí, até a confluência do 

Pepiri, passava para o domínio espanhol,

esforços de demarcação ali feitos por ocasião do Tratado de Madri. O 

Tratado de Santo lldefonso foi bastante prejudicial 

A nova fronteira

margem sul do rio Guaporé - foz rio Sararé - rio Mamoré - rio

Madeira - rio Amazonas (ou Solimões)442

a Portugal.

resumia-se portanto: rio Pepiri - rio Santo Antônio - ng.252 

rio Grande ou Iguaçu - rio Paraná - rio Igureí - rio Paraguai (chamado 

Rio Corrientes) - Lagoa de Xaraies (ou Pantanal) - boca do rio Jaurú -

442 NOVA LINHA CONVENCIONAL, PARALELA AO EQUADOR, num

foram constituídas - a primeira

Lavradio; a segunda pelo Governador de São Paulo, a 

Governador do Mato Grosso, João Pereira Caídas; a quarta pelo 

Capitão-General do Pará (cada uma dispondo de dois comissários, 

dois engenheiros, dois astrónomos, além dos práticos



Salto Grande do rio Paraná;

• A SEGUNDA partiria do rio Iguatemi, dividindo-se em dois grupos:

Assunção, atuando nos rios Paraguai, Jaurú, Guaporé e Sararé;

• A TERCEIRA partiria de Vila Bela da Santíssima Trindade no Mato

Grosso, iniciando, juntamente com

• A QUARTA reunir-se-ia em Belém e deveria percorrer o rio Negro.

Marquês de Pombal),

engenheiro e

os colegas espanhóis, percurso

um atuaria com os castelhanos nesse rio e outro marcharia para

e ao Brasil durante o

a partir do ponto do Guaporé interrompido pela SEGUNDA
__

COMISSÃO, alcançando o Javari e concluindo o mapeamento e a 

demarcação na boca mais a ocidente do Japurá;

Pode-se dizer que o conceito iluminista (PICON, 1988: 195-230) de 

de território chegaram a Portugal

reinado de D. José I (e seu Primeiro Ministro, o

• A PRIMEIRA COMISSÃO percorreria o trecho do arroio Chui ao F'g.252

e espanhóis. Por exemplo, sobre a

Às diculdades do percurso, somaram-se conflitos de opiniões entre os 

técnicos portugueses e espanhóis. Por exemplo, sobre a difícil 

exploração do Rio Japurá, em busca de uma ligação fluvial com o Rio 

Negro, onde deveria passar a linha demarcatória da fronteira, que
___ • originou prolongada querela. Enquanto o castelhano D. Francisco 

Requena defendia uma divisão convencional por uma linha reta, os 

portugueses aspiravam uma divisão mais vinculada aos acidentes

naturais, que subisse o Japurá até o rio dos Enganos (ou Camiari), 

atingindo 0 alto rio Negro.



/ No entanto, tais atribuições 

As imposições de 

entre Portugal e Castela obrigaram 

a cuidar precocemente do mapeamento do território 

sul americano. Pode-se questionar o rigor e precisão dos primeiros 

levantamentos. No entanto, consideramos fundamental salientar mais 

uma vez que se trata da máxima precisão possível1. Segundo Augusto 

Titarelli e Mauro David Artur Bondi (TITARELLI e BONDI, 1999:161): 

Igual mente surpreendentes são as tarefas atribuídas aos astrónomos e 

geógrafos, não só ao longo da viagem como a partir da base de Mariuá 

(Barcelos), no propósito de proceder aos mapeamentos e demarcação 

em territórios de dimensões continentais, o que fizeram com uma 

precisão que pode ser aquilatada pela grande correspondência entre os 

seus mapas e o atual Projeto RA DAM".

Como afirmara Jaime Cortesão - profundo conhecedor dessa 

documentação -"a cartografia luso-brasileira dos limites do Brasil, 

durante aquele período, ombreia com a melhor cartografia portuguesa 

do século XVI. Por certo os cartógrafos quinhentistas tiveram mais 

espírito inventivo e abarcaram espaços terrestres bem mais vastos. Mas 

os setecentistas excederam-nos com frequência, no esforço e sempre 

na exacão científica443". A ele completou Inácio Guerreiro - "estava, 

enfim, consumada a obra que D. João Vjá sonhara quando assinou o 

alvará de nomeação dos Padres Matemáticos. Mas tinha decorrido

consolidando-se nos tempos de D.Maria I. 

permaneceram concentradas nas mãos dos militares, 

demarcação dos limites do território 

as Coroas Ibéricas

443 CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos Velhos Mapas. Rio de Janeiro, Instituto Rio Branco, 

Tomo II.



Brasil

percorrer, mapear e demarcar o Brasil, em meio à mata profusa, clima

úmido, inexistência

claramente definidos, rios imensos, insetos, doenças e índios bravios.

setenta anos sobre aquela medida do soberano. Setenta anos em que 

se revelou, finalmente, a verdadeira imagem do Brasil. Imagem muito

MAPAS,
NOS

p. 319. Apud. GUERREIRO, Inácio. Op. Cit, p. 41.
444 GUERREIRO, Inácio. Op. Cit, p. 42.

independente, com toda a sua

americand'^

se exceptuarmos os territórios do Fig.268semelhante, aliás, à hodierna,

" 'TERRITOIRE: RAREJUSQU'A U XVIf S.; RÉPANDU A U XVHÍ', dit 
le Littré... LEMOTESTDONCDJNVENTION RECENTE, si Pon veut 
bien prendre l'échelle du temps historique. Pourtant les juristes ont 
fait du territoire une CA TÉGOR/E QUAS! UNI VERSEL L E: le territoire, 
Ht-on encore aujourd'hui dans bien des manuels de droit 
constitutionnel, est un ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE L'ETAT. LE 
TERRITOIRE EST AINSIDEVENU L 'EXPRESSION JURIDIQUE D'UNE 
DONNÉE FAUSSAMENT NATURELLE. Les juristes ont réussi à 
confondre territoire et espace, et à NATURALISER par ce procédé 
1'Etat bourgeois. POURTANT, LE TERRITOIRE N'A R/EN DE 
SPONTANÉ. Si on se penche sur sa DÉCOUVERTE PAR L'ETAT 
ABSOLUTISTE ET SUR SA PRODUCTION PAR

São admiráveis esses profissionais encarregados da façanha de

contrasta com

insuportavelmente quente e

Uruguai e do Acre, transmitida pelo Brasil colonial ao 

amplitude e a unidade geográfica que

a pluralidade física do restante território sul-

5.6. O POTENCIAL RETÓRICO DE 
FORTIFICAÇÕES, VILAS E CIDADES 
PROCESSOS DE COLONIZAÇÃO

Fig.269

de caminhos



Conforme alerta
R

contornos e limites

divisões

446

447

448

são

doit bien considérer son

Le territoire n'est pas cette

ao assunto atesta tal vinculação com a ação humana.

na documentação oficial, foi

precisos, não é uma categoria universal mas

Não por acaso, o termo " Colonia445,

o jurista francês Paul Alliès, o "territórid' com

"Possessione?, parte de um

LADMINISTRATION d'a!ors, on 
CARACTERE RELA T!F ET CONTIGENT. 
donnéé à peu près indiscutab/e parce que géographique que la 
doctrine juridique a installée à la base de son analyse de l'Etat. IL 
EST UN DES PREMIERS APPAREILS D'ETAT QUE 
L ADMINISTRA TION A SU ENGENDRER ET REPRODUIRE, avant 
que la Révolution bourgeoise n'en tire le maximum de profit. 
L'analyse présentée ici n'est rien d'autre qu'une découverte des 
MODES DE PRODUCTION de ce TERRITOIRE FAUSSEMENT 
INNOCENT; L 'HISTOIRE D'UNE INVENTION QUE NOUS A VONS 
F/NI PAR PRENDRE PO UR NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET SPONTANÉ" (ALLIÈS, Paul. L'lnvention du territoire. Grenoble, 
Presses universitaires de Grenoble, 1980).

MS "COLONIA. Gente que se manda para alguma terra 
povoar. A mesma terra ass! povoada, lambem se cham 
1721, Vol. II, p. 379. , „

BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721, Vo. , P- • 
BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721. Vo. , P- •
BLUTEAU, R- Op. Cit.VTl2-1721. Vo. , P-

historicamente constituída e fruto da ação humana. O léxico referente

nóvamete descoberta, ou conquistada, para a 
'Colonia'../ Cf. BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-

comumente substituído pelo vocábulo "Conquista446", significando as 

"terras, Províncias, Reynos conquistado? (conquistado por alguém).

Outra expressão frequentemente empregada era "domínio447" - "bens 

que se possuem & de que se pode usar, & dispor como proprio?, 

"Império448" - "região muyto ampla, 

dominada de hum Príncipe..." (dominado por alguém).

Impérios, Reinos, Províncias, Comarcas, Bispados 

convencionadas e políticas, historicamente definidas e desenhadas de



acordo com

variável

oficialmente mapeadas,

partes metida entre terral - cabendo a ação humana dilatar-lhe os

espaço, percorrendo-o, conhecendo-o, nomeando-o e mapeando-o. A

CIDADE'. As "CIDADES',

eram as CAPITAIS452 -

cousas se encerrarrf

naturais, a fronteira política é sempre uma linha abstrata. Às terras

& por todas as

"... cabeça, princípio, & fonte, donde outras 

os prolongamentos do aparelho estatal, braços

nas cartas corográficas eposse concreta fundamenta-se amplamente

geográficas confeccionadas por ordem régia, já que marcos de pedra 

ou batalhões de tropas militares, seriam insuficientes para garantir as 

abstratas linhas de fronteira, face à vegetação profusa das terras até 

então desconhecidas e inexploradas.

Não por acaso o conceito de " TERRITÓRIOf5’" do período significava 

nos CONTORNOS, & JURISDIÇÃO de huã 

nas Ordenações do Reino de Portugal,

"confinJ'. Tal como os animais se apropriam da natureza definindo 

"território^', os homens "dilatam as suas Conquistas", apropriam-se do

449 BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721. Vol. IV, p. 219.
450 BLUTEAU, R- Op. Cit, 1712-1721. Vol. VII, p. 613. 
«i BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721. Vol. VIII, p. 128.
452 BLUTEAU, R. Op. Cit, 1712-1721. Vol. II, p. 125.

"o espaço de terra,

e definido pelo conquistador; para além das fronteiras

a natureza das relações

huma terra contígua com outra", é resultado de atos deliberados, em

geral, muito bem "desenhados a priori". O conceito de fronteira é

interiorizadas, quiçá percorridas mas não

dava-se o nome de "sertão450"- "região apartada do mar,

sociais em jogo. O

estabelecimento dos "confins449", "fronteiras" ou "extremidades de



instituições irradiadas

se,

abstratas,

mineradores

política.

"domesticar",Mapear significava

conceito de "
caráter) sobrepôs-se o abstrato

t
F

ESPAÇO DA ORDEM METROPOLITANA

SOBRE A NATUREZA; DA CIVILIDADE SOBRE A BARBÁRIE.

Como prolongamentos da Coroa no Brasil-Colônia, as instâncias de

"submeter",

ibéricas. Os mapas foram assim

da Coroa na

poder organizavam-se hierarquicamente em 

através das Cidades (Capitais regionais administrativas e jurídicas, 

sedes de Bispado) e Vilas, cujos limites de jurisdição materializavam-

e por conseguinte oficializavam-se, nos mapas através de linhas 

pictogramas e ideogramas convencionados. À instância 

eclesiástica sobrepunha-se a instância civil, ambas subordinadas à 

Coroa453.

O “território" percorrido extra-oficialmente pelos desbravadores e 

além da linha convencional de 

mapeamento, demarcado, 

aos olhos das Cortes

Tordesilhas, no século XVIII, precisou ser 

negociado, legitimado e oficialmente produzido

im instrumentos eficientes de uma ação

e ocupado para

nos CONTORNOS e SOB A 

uma Cidade, significava ser parte do Reino ou 

Império de uma Coroa. "CIDADE' E "TERRITÓRIO' SÃO PORTANTO 

EMPRESAS DA RAZÃO;

distante "Conquistai'. Estar

JURISDIÇÃO de

"conhecer",

"conquistar", "controlar", "contradizer a ordem da natureza". Ao 

lugai" do índio (cuja toponímia reflete uma profunda

vivência do mesmo, expressando o seu



conceito de "territórid' do europeu, limitado por linhas imaginárias. À

natureza

e

convencionada LINHA DE TORDESILHAS. O “desenhd' do "territórid'

longo dos séculos XVI e XVIII. Em

termos de organização administrativa, eclesiástica e civil, os contornos

Bispados setecentistas diferiam em muito Fig276

mudanças nas

i

Fig.270

Fig.271

Fig-272

Fig.273
Fig.274

Fig.275

imperava um natureza reduzida a convenções abstratas (linhas, cores,

assegurar a sua efetividade in loco.

das Capitanias, Comarcas e

e Portugal, que na 

necessitavam de uma rede de vilas, cidades e fortificações para

em relação às ABSTRATAS FAIXAS ESTABELECIDAS com a introdução

assumiu formas diferenciadas ao

453 Baseamo-nos nas organograma apresentado no Catálogo de Verbetes dos Documentos Manuscritos 
Avulsos da Capitania de Matto Grosso (1720-1827). Campo Grande: Casa da Memória/ Ministério da

descontínua e

Fig.277

do sistema de CAPITANIAS HEREDITÁRIAS (1534). Como diz Nestor

ornamentação dos cartuchos dos mapas dos engenheiros; no mais,

No papel produziu-se um "território" limitado e contínuo sobre uma 

ilimitada. É interessante observar que a

natureza e o

contornos, até então oficialmente confinados pela abstrata

Goulart Reis Filho (REIS FILHO, N. G.,1968), as 

relações sociais implicam sempre em novas configurações espaciais. 

As mudanças de interesse da Coroa, pressupunham alterações na 

política de colonização que por sua vez materializavam e assumiam

dividindo-a em

grafismos, pictogramas e ideogramas). Os bandeirantes dilataram os

índio aparecem ocasionalmente mencionados na

natureza profusa impuseram-se limites abstratos,

capitanias, bispados, comarcas, estabelecendo fronteiras entre Castela 

maioria das vezes situavam-se no meio de rios, e



contornos variados da

Uma rede de

metropolitanos,

sucessivos e novos desenhos do
“ territórid'.

Na macro e na micro-escala, ser

longitude)

jurisdição da área de uma Comarca ou Capitania, ou simplesmente do

termo" àe uma vila.

1

Na série de desenhos legados pelos engenheiros militares, organizada 

cronologicamente e zona a zona, todas as virtualidades informativas

vimos no caso do ardiloso "Mappa das Cortei, a manipulação retórica 

das informações cartográficas (distorções de latitude e

as Cartas Corográficas podiam

figuras de linguagem visual - metonímia454

manipuladas a ponto de, tal como na linguagem escrita, configurar

Cultura/Projeto Resgate/Arquivo Histórico Ultramarino, 1999. nome de outra que com ela tem

vinho contido em ume gsmti); 3) o iuger pek> pt°M°- s cvith* «. e. M
stmbotopeio coito simbo^ds:a Wé^i,, 
esmolas). Por ser eem alguns casos muito suu a finmMgico, Pmódtco S 
se confundem ambas.' Cl. BUENO, Silve». Crande
Portuguesa, 1974, p. 725. extensão do que ordinariamente ee .
455 Sinédoque = "Tropo que confere a um te 0 nafal(céu S
os casos ma is importantes são: 1) o todo ^P3 ' ( , em /ugar de navio), etc". Ibtd.£ 05 ■
estrela); 2) a parte por todo: Dez velas a verdade das coisas" /M *
456 Hipérbole = "figura que engrandece out é substituída por ou ra
- Metófora = "Tropo em que a significação natural de uma pa 
certa relação de semelhança". Cf. Ibi , P-

ma is ou menos elaborada, 

ou não aos rígidos padrões urbanísticos

compondo em macro-escala

também é verificável nos mapas referentes às querelas locais de

menor à maior escala, do edifício ao território.

novos caminhos, lugares, povoações, aldeias, vilas e 

cidades, fruto da ação humana, brotava 

submetidas

, sinédoque455, hipérbole456 e fig-278 

metafora457, prestando-se a inúmeras manipulações retóricas. Tal como

ZA

ZA



centralizada nas mãos da Coroa - e expansão das linhas demenos

fala dadomínio do império português no espaço do Brasil;

" Conquistd'.

além Tordesilhas

mentalmente desenhado, negociado diplomaticamente, efetivamente

sistemática de urbanização das áreas de fronteira e construção de uma

rede de novas fortificações.

No âmbito do CONCEITO DE GUERRA vaubaniano, a noção de

"Praça Fortd' tinha acidade fortificada

conotação metafórica de "chave458" de um "territórid'. Nesse contexto

substituição da convencionada linha de

são a

uma espécie de

acompanhada no

desses importantes veículos de comunicação sugerem 

metáfora da exploração e ocupação do espaço real, com seus avanços 

sucessivos. A interpretação das séries de "desenhos do território, da 

arquitetura civil, militar e religiosa, das vi las e cidades" nos permite 

entrever os diferentes momentos da política de colonização - mais ou

fortaleza, vila ou

Limites pautou-se no princípio do " uti possidetis ita possideatid'453 - 

expressão latina que significava "se já possuís, continuai possuindd'4™. 

K intensa política de urbanização do período pombalino e mariano 

nas regiões dos "confins" entre as potências ibéricas objetivou

período pombalino e mariano por uma política

4Sa Tal como definidas nos tratados de Manoel de Azevedo Fortes e Dyogo da Sylveira Velloso.
455 Habilmente formulado por Alexandre de Gusmão, em ■ 
Tordesilhas.
460 GUERREIRO, Inácio. Op. CiL, p. 28.

a legitimação das fronteiras através da assinatura dos Tratados de

percorrido, mapeado e demarcado pelas Comissões de Limites - foi

A garantia da posse do novo "territórid'



materializava, construindo vilas, cidades e fortalezas, também através

dessas folhas de papel. Foi

religiosa, das vilas

preexistente.

Esses " desenhoi foram um

9

Já afirmamos que o Rei jamais se deslocou às suas "Conquistai mas as 

conhecia através dos mapas que mandava confeccionar e nelas se

distante civilização européia nos "confini da " Conquistd'. Foram os 

projetos das fortificações "à italiana", "à holandesa" ou "à francesd'•, 

chã' de matriz clássica; das vilas e

o “desenhó' da Arquitetura militar, civil,

mesmo tempo veículos de "sentidos".

e cidades, instrumento de inserção de focos da

instrumental técnico sofisticado e ao

"territórid', símbolos de uma

consolidar a presença portuguesa dos atuais estados do Amazonas, 

Mato Grosso do Sul e do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo.

da arquitetura "ao romano" ou "

cidades de traçado "tendencialmente regulai" (MOREIRA, 1998) ou 

plenamente regular, bem como os levantamentos e demarcação do 

racionalidade que se impôs à
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CONCLUSÃO

Brasil dos engenheiros militares, que Brasil é

esse?

5

destinaram

representados os

4

z 

E o Brasil de além Tordesilhas, dotado de uma rede eficiente de

I

t

*

I
I

i 
t

♦

s
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Resta-nos perguntar: o

posteriori pela Coroa portuguesa em

de Portugal e

"produto menta i’.

Dada a não autonomia do autor e do objeto face ao contexto, ambos 

estão submetidos à dinâmica social que lhes conferia razão de 

desenhos dos engenheiros

discussões que

obras oficiais (civis, militares e

das nossas vilas e

caminhos, vilas, cidades e fortificações, que funcionavam como as 

"chaves"óe um território, cuja "produçãd' foi resultado de um enorme 

investimento estratégico, minuciosamente desenhado a priorí e a 

cada etapa - certamente um

Nesse aspecto, o Brasil representado nos 

militares é o Brasil que se pretendeu construir, que se construiu, q 

demarcou, que se mediu, que se conquistou ou que se negociou nas 

fundamentaram os Tratados de Limites. Trata-se de 

religiosas) que, realizadas ou não, 

foram submetidas à aprovação da Coroa ou a supervisão 

Engenheiro-mor do Reino e hoje encontram-se às centenas nos acervos 

do Brasil (REIS FILHO, N. 2000). Com raras exceções, 

vinculadas ao Estado, porque a ele sempre se 

Nessas folhas de papel estão 

retendido e obtido; o contorno 

estratégico (bem ou mal 

pretendia fortificar; os

trata-se de instituições

esses "desenho^'.

contornos do Brasil, p 

cidades; seu aspecto 

situadas e fortificadas); a cidade ou vila que se



desenhos encontradosportugueses, por vezes em

vulnerabilidade.

armadilhas

do

tarefa fácil.

rede de vilas,

z

E preciso muito cuidado

contrários, fruto da espionagem, de agentes duplos, do roubo, da 

pilhagem. Ali muitas vezes está representada a situação das nossas 

vilas e cidades, do ponto de vista do seu sistema de defesa e da sua

são

edifícios civis e religiosos com os quais se pretendia adorná-las. Nesses

arquivos 

estrangeiros, como o de Haia, está representado o Brasil que se queria 

saquear ou conquistar. São desenhos oficiais que assumiram rumos

uma ação política -

múltiplas ao longo dos séculos, 

prática houve sempre uma enorme lacuna.

Embora tenhamos estudado os instrumentos de

projeto para uma nova fundação

ao analisá-los pois as 

inúmeras. Embora anseiem pela máxima exatidão possível, apresentam 

recortes da realidade, sob uma determinada ótica, e limites impostos 

pelo instrumental da época. A cidade ou o edifício representado nem 

sempre o são na sua totalidade. Muitas vezes é a parte que se queria 

reformar; em outras um

preexistente. Longe de serem uma

construção; outras vezes um projeto para uma expansão

sua execução. Havia uma enorme lacuna entre 

teoria e prática e viabilizar os desígnios da Coroa não era 

Em suma, nessas folhas de papel está representada a 

cidades, fortificações e demais edifícios civis e religiosos que se 

pretendeu construir com finalidades 

Enfatizamos, entre teoria e

reprodução fidedigna do real, são 

projetos, nem sempre realizados. Nesse aspecto, é imprescindível a 

leitura dos ofícios que acompanhavam esses desenhos ou que

prestavam contas da



sua

para a sua concretização. No entanto, nos interessa constatar que a
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desígnios, dentre os

materializar nas "Conquistai a presença 

quanto qualquer arma de fogo, foram esses 

eficientes instrumentos de uma ação colonizadora.

medida do seu Império e

quadro de profissionais, instituições de ensino voltadas à 

formação teórica, técnicas e instrumentos da sua ação prática - temos 

consciência de que a realidade se fez muito

limites aos

mais pujante, impondo 

mais sofisticados discursos. "Adaptação" talvez seja a 

palavra de ordem. Entre os inúmeros desenhos-desígnios consultados, 

certamente apenas uma parte foi implantada na íntegra e se 

pudéssemos percorrer a sua trajetória individual, resgatando a história 

de cada exemplar, perceberíamos que inúmeros foram os obstáculos

Coroa portuguesa, tal como suas contemporâneas (BUISSERET, 1992), 

dispôs de uma série de instrumentos para a consecução dos seus 

quais engenheiros militares versados na teoria e na 

destinados a lutar com os apetrechos de que 

na mão - face ng.279

prática da profissão e

dispunham - régua, prancheta, compasso, lápis e papel

a um contexto inóspito que se pretendia "Conquistai1. Retornamos à 

frase principal desta tese: dar à Coroa a

de um Rei ausente; tanto 

desenhos-desígnios
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ANEXO I
i

>

I e

Tabeia dos engenheiros militares atuantes 
no Brasil (1500-1822)





total NOME PERÍODOORIGEM
AP LP AB

001 XVI
002 1549 BA
003 1555 BA
004 1571 RJ

total PERÍODONOME ORIGEM
AP AB LB

005 XVI RN

006 PB1585

007 BA1597

008 1603

009 Diogo de Campos Moreno

010 1647

011 1606Italiano

PE1620012

1629013

1631014

REGIÃOPERÍODOORIGEMtotal NOME AAP

015 Pedro da Costa Favela

016 Martinho Ver
RJ

017

018

019

020
PE1654

021

•I»

PE

FORMAÇAO_
LB

Diogo Paes

Joào Nunes Tinoco

BA, PE

BA, PE

Manoel de Mascarenhas

Cristóvão Lintz

Português

Alemão

Diogo Ribeiro

Luís Dias

1648

1649

1649

Português

Português

Português

Português

REGIÃO

Felippe Guitau

Miguel Timermans 

Miguel de L'Escole 

João Coutinho 

Pedro Garcim

Pedro Pelefigue

Tiburcio Spanoqui

Cristóvão Alvares

1647 

1647

Lopo Machado

Francisco Gonçalves

Período da União das Coroas 
(1580-1640)

Restauração 
Reinado de D. João IV 

(1640-1656)
FORMAÇÃO

LP

REGIÃO

Baccio da Filicaia

Francisco de Frias de Mesquita

Português

Português

Reinados de 
D. João III (1521-1557) e 

D. Sebastião I (1557-1578)

Francês

Português

Português

Português

Sueco

Francês 

Holandês

Francês 

Português 

Francês

Português

FORMAÇÃO
LP

U
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

PB,BA,PE,RJ,MA | •
SP,RJ,ES,BA,PE,

PB, RN,MA
BA |



PERÍODO REGIÃOORIGEMNOMEtotal
AP AB LB

PEAntônio Corrêa Pinto 1668022

BA, PE, PBJosé Paes Estevens Português 1686023

PERÍODO REGIÃOtotal NOME ORIGEM
AP LBAB

024

025 RJ, SP1662

026 c. 1670 Norte

027 Tomé Pinheiro de Miranda 1671 MA

028 1678 MA

029 RJ, CS1682

030 1685 MA, PA

Manoel Pinto de Villalobos031 RJ, SP1688

032 Custódio Pereira MA, PA1691

033 José Velho de Azeved 1693 PA, RJ o

034 1694 RJ, CS
035 1700 BA

036 Português 1701 RJ
037 AM, PE1702
038 1702 RJ, SP, CS, PE
039 1703 PE
040 1703 RJ
041 Brasileiro (?) 1704 BA, PA
042 Antônio dos Santos 1705 BA

O

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

FORMAÇÃO
LP

Reinado de D. Pedro II 
(1667-1706)

Reinado de D. Afonso IV 
(1656-1667)

Manoel da Mota Siqueira 

Felipe Carneiro de Alcaceva 

Francisco da Mota Falcão

João de Aguiar

Felipe Lobo de Araújo

Pedro de Azevedo Carneiro

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português 

Português

FORMAÇÃO
LP

Gregório Gomes Henriques 

António Rodrigues Ribeiro 

Francisco de Castro Moraes 

João de Macedo Corte Real 

Diogo da Silveira Velloso 

Luiz Francisco Pimentel 

Manoel de Mello Castro 

Manoel de Torres



total NOME PERÍODOORIGEM REGIÃO
AP AB LB

043 RO
044 1709 BA
045 1709

048 João Massé RJ, SP; BA1712

049 BA1714

050 BA

051 Brasileiro (?) BA 0

052 BA, PE, ES1717Português

053 Sebastião Pereira MA1718

BA 054 1720Antônio de Brito Gramacho

MA055 Alexandre dos Reis 1721

CS1723056

BA  1725057

MT 1725058

1727059

1729060

1729061

1729062 João de Abreu Gorjão

c. 1731Brasileiro063
1733064
1736065

RJI
1738Português066
1738067

1738 ou 1739068 José Cardoso Ramalho
1739069 José da Silva Paes
1740070 Manoel Luiz Alves 

C. 1748André Ribeiro Coutinho071
1749

072
1749

073
(?)RJ1750

074 Andre Vaz Figueira

sá

I 
I

José Rodriguez de Oliveira

Gomes Freire de Andrade

RJ, RS, CS

AM,PE,MT,PA

BA

ft

Carlos Varjão Rolim

Pe. Diogo Soares

Pe. Domingos Capassi

Português

Português

José Berlinque Bersane

José Fernandes Pinto Alpoim

Luiz Manoel de Azevedo

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

Reinado de D. João V 
(1706-1750)

■I 

—

I

I

I

-

V 

I

MA, PA

RJ, CS, MG

RJ
RJ,SP,ES,BA,SE, 

AL,PE

MG, MT, GO

RJ, MG, RS

BA

í 
1I

* 

■

Ii

Félix Botelho de Queirós 

Miguel Pereira da Costa 

Pedro Gomes Chaves

Francisco Pinheiro 

Gaspar de Abreu
1710

1711

046

047

José Gonçalves da Fonseca

Manuel Cardoso Saldanha

Pedro Gomes de Figueired

João Teixeira de Araújo

Manoel de Barros

Felipe da Silva

Gonçalo da Cunha Lima

João Baptista Barreto

Nicolau de Abreu Carvalho

Português
Francês ou 

Inglês

1715

1715

RJ  

RJ, SC
RJ, SC, CS, RS

AP

RJ, MG

BA

BA

FORMAÇÃO
LP

Português

Italiano

I



PERÍODO REGIÃOORIGEMNOMEtotal
AP LBLP

AM (?)Alemão075

Alemão076

079

Paulo Rorick080

Adam Wentzel Hesteko Alemão RI (?)1750081

Carlos Francisco Ponzoni Italiano082 1750 AM

083 1750 AM

Sul (?)084 Português 1750

085 Sul (?)Português 1750

086 Sul (?)1750
087 1750 (?)

088 (?)1750 RJ,SP,RS,SC,CS

1750

1750
091 1750

092 Português 1750 AM

Valério Botelho de Andrade093 1750 AM

094 Francisco Tossi Colombina Italiano (?) SP, Sul1751

095 José António Caídas 1751
096 1751
097 RJ1751

Desidério Sales Correia098 1752 AM
099 Alemão 1753 AM
1 Italiano 1753 AM, PA
101 Italiano 1753 AM,RO,MT,PA
102 1753 RR

105 1753
106 Alemão 1753 AM, PA
107 Italiano 1753 AM

108 Italiano 1753 CS, MS, PR

1753 AM, AP

1755 RJ

£•

Ki

Português

Alemão

Adam Leopoldo Breuning

António José Landi

Suíço

Francês

BA, ES

Sul

1753
1753

Alemão

Alemão
Português

Italiano

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

Reinado de D. José I 
(1750-1777) 
- Pombal -

FORMAÇÃO
AB

Domingos Sambucetti

Felipe Frederico Sturm 

Gaspar João Gerardo de Gronsfeld
Gregorio Rebelo Guerreiro Camacho

Henrique Antonio Galuzzi

João Andre Schewebel

Brasileiro

Português

Português

077

078

103
104

Carlos Ignacio Reverend

Ignacio Halton

João de Abreu Carvalho

Manoel da Gama Lobo de Almeida

Paulo Dias de Almeida

Eusébio Antonio de Ribeiros
Francisco Xavier Paes de 
Menezes e Bragança______
Guilherme Joaquim Paes de 
Menezes e Bragança______
João Bartholomeu Havelle

João Ignacio Piton

José Custódio de Sá e Faria

Miguel Angelo Blasco

Nuno da Cunha Varron

José António Monteiro de Carvalho

Manoel Vieira Lião

Português

Português

Alemão

Português

Italiano

PE

AM, AP, PA

PE

RJ

RJ

RJ, SC, RS

AP
AM, PA

AP, PA

João Angelo Brunelli

Miguel António Ciera

109 I Sebastião José da Silva

110 Jacob Samuel Scheler

089 I José Maria Cavagna

090 Luiz Antonio de Oliveira Parente
—

Italiano



111 Adão Wenceslau de Hadse Alemão 1756 RJ 
112 1756 BA
113 1757 AM, PA 
114

115

116 1760 BA
117 1760 PA
118 João Pereira Caídas 1761
119 1761
120 Alemão 1761 AM, MA

121 1763 RJ,MT,MG,GO

122 PE 1764

123 PA1764

124 1765

125 1765

126 1765João Alves Ferreira

127

Brasileiro128

1765129

RJc. 1766 (?)130 Sueco

RJ1766131
(?)(?)RJ, Sul1767Português132

RJc. 1767133
RJc. 1767134

PA1767135

Português136

137
(?)1767138

1767139 Tomás de Souza
c. 1768140

1769141
PE1770BrasileiroAntónio Albino do Amaral142
BA1770José Francisco de Souza143I
PA1773144

145

Brasileiro
RS, SCc. 1777BrasileiroFrancisco das Chagas dos Santos151

BAc. 1777
152

RS1777
153

Alexandre Elóy Portelli

António de Souza Coelho

Português

Brasileiro

João Raposo da Fonseca Godoes

Manuel Fritz Gotz

I
I
I

Henrique João Wilkens

Alexandre José Montanha

Cândido Xavier de Almeida e Souza

Elias Schierling

Florêncio Manoel Bastos

1773
1774
1774
1775
1776
1776

RJ, RS, SC
BA, ES
BA

AP = Aluno Aulas Militares de Portug< 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
I.B = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

2

r 

>

João de Souza de Castro  
Sebastião Xavier da Veiga Cabral da 
Câmara

PA, RO

RJ
MT, RO

RJ 
AM

RJ, R5, SP, MS

GO, MT

RJ, SP, RS

MS

Francisco João Roscio

João Afonso (d*Afonseca) Bittencourt

José Ramos de Souza

Português

Brasileiro

1765

1765

José Corrêa Rangel de Bulhões

Teotônio José Juazarte

José Matias de Oliveira Rego

Antônio Gomes Barbosa

146
147
148
149
150

João Martins de Barros 
A

Manuel Angelo Figueira de Aguiar

Miguel de Blasco

Diogo Jacques Funck

Salvador Franco da Mota

Roque Manoel Pereira

Tomás Rodrigues da Costa

Manoel Guedes

Theodósio Constantino de Chermont

João Baptista Vieira Godinho

Manuel Alvares Calheiros

1759

1759

RS

SP, PR

SP, MS

SP

SP, PR

RJ

AP

AP 

am,rr,mtma

MT 

1767

c. 1767

Português

Alexandre José de Sousa

José Pinheiro de Lacerda 

António Joaquim de Oliveira 
Francisco Xavier de Oliveira 
Inácio de Sousa Nogueira 
Domingos Franco  
Manoel Martins do Couto Reis



PERÍODO REGIÃONOME ORIGEMtotal
AP AB LB

Eusebio Antonio de Ribeiros Norte154

MT1778155

RJc. 1778156

BA157 c. 1778

Brasileiro AM,MT,SP,PA158 Francisco José de Lacerda e Almeida c. 1779

159 Ignácio José BAc. 1779

160 Antônio Ignácio Rodrigues Córdova RS1780

161 c. 1780 PA

162 Português AM, PA, AP1780

163 Pedro Alexandrino Pinto de Souza AM, AP1780

164 AM, MT, PA1782

165 GO, MG1782

166 Ricardo Franco de Almeida Serra Português MTc. 1782

RJ, SC1783

1783 BA

Brasileiro RJ, SP, MT1784 o

1784 RS, SC, PR

Português 1784 RS

BAc. 1784

RS, Sul1786

1787 RJ
175 João da Costa Ferreira Português 1788 SP,PR
176 1788 BA
177 1789 RJ, SP, PA
178 1789 SC
179 1789 RJ
180 Brasileiro 1789 PA,MA,PE,PB,RS
181 1790 RJ
182 1790 RJ

Antônio Pires da Silva Pontes183 Brasileiro 1791 MG, MT, ES
João Vaz Lebran184 1791 PA

185 1791 AM
186 1792 RJ

Brasileiro187 c. 1792 RJ, Sul
188 1795 PE

189 1797 MSire

Antônio Francisco Bastos 

Francisco Rodrigues do Prad

Joaquim José Ferreira

João Vasco Manoel Braun

Joaquim Jose Ferreira

Manoel Ribeiro Guimarães

Manoel Rodrigues Teixeira

Francisco José de Oliveira Barbosa

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
\B = Aluno Aulas Militares do Brasil 

I B = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

Reinado de D. Maria I 
(1777-1816)

Manoel Joaquim C'Abreu 

Antônio Lopes de Barros 

Manoel Gomes da Rocha

Joaquim José de Francisci 

Joaquim Correi a da Serra 

José Femandes Portugal 

Francisco Simões Margiochi 

José Lane

FORMAÇÃO
LP

Antônio Pinto do Rego

João Jorge Lobo 

Joaquim Vieira da Silva

167 | Antônio de Souza Sepúlveda

168 | José Anchieta de Mesquita

169 | Antônio Rodrigues Montezinho

170 [Antônio da Veiga de Andrade

171 José Saldanha

172 | José Gonçalves Galeão

173 [ Joaquim Félix da Fonseca

174 Francisco Duarte Malha



Antônio Garcia Alvares190 1798 PB
191 1799 CE, AP
192 1799 RJ, RS, CS
193 1799 AM, MT, RR 
194 Brasileiro 18i CE

195 Alemão 1802 SP

1802 BA
197 Brasileiro RJ (?)1802

198 1803 BA, PE, RJ

199 Joaquim Norberto Xavier de Brito (?)1805 RJ, RS
200 1808 RJ

201 SP, PR

202 RJPortuguês

203 RJ, PE, MC Português

204 PABrasileiro c. 1808

205 RJc. 1808

RS206

RJ207 João da Silva Moniz Português

RJ208 1808Martiniano |osé de Andrade e Silva

RJ209 João Manoel da Silva

SC1810210 Bento Femandes de Melo e Araújo

RJ 1810211 José de Paiva e Silva

1810 212 João Vieira de Carvalho
SP1810213 Rutino José Felisardo e Costa

CE, RS1811Português214

RJ, AL, PE1811Português215

MT, MS, ROc. 1811216
RJc. 1812 217

RJ1812Português218

RJ1813Brasileiro219
RJ1813220 João de Souza Pacheco Leitão

RS, SC, SPc. 1814Português221 Antônio Elzeário de Miranda e Brito
AM, PA1814

222 José Pereira da Silva Guimarães
RJ1815Português223

RJ, PE1816
224

RJ1816Italiano (?)225

*

•II

*I

*

i

João Henrique de Matos

João Rodrigues Gago

João da Silva Leal

Bernardo de Sá Nogueira

Jacinto Desidério Coni

Antônio José da Silva Paulet
Firmino Herculano de Moraes 
Âncora

José António Teixeira Cabral

Francisco Cordeiro da Silva Torres

Francisco José de Souza Soares de 
Andréia

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AP, = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

-*

í

I

V

Antônio Joaquim de Souza 

Diogo Jorge de Brito 

José Carlos Conti

Henrique Isidoro Xavier de Brito

Patricio Antonio de Sepulveda •
Everard _

Dr. Antônio Manuel de Mello

Carlos Antônio Napion

Daniel Pedro Muller

Português

Português

José Joaquim Vitorio da Costa

João da Silva Feijó

Frederico Luiz Guilherme de
Varnhagen

João da Silva Santos

Espanhol

Português

196

Manoel Jacinto Nogueira da Gama

José D'Alincourt



PERÍODO REGIÃONOME ORIGEMtotal
AP AB LB

BA226

227 c. 1817

Matias José da Silva Pereira228 MA, PI1817

229 Antônio Bemardino Pereira do Lago 1819 MA, PE

230 1819 SC, MT

231 RJ1819

232 Brasileiro c. 1819 RJ

233 Português 1820 RJ

234 Francisco Pedro Darbués Moreira 1820 RJ, SP

235 1821 MG

236 Brasileiro 1822 RJ
237 c. 1822 RJ
238 Brasileiro 1822 RJ
239 Brasileiro 1822 RJ

240 Hugo Foumier de La Clair 1822 PA

241 Joaquim Antônio Velez Barreiros 1822 BA
242 Luiz José Monteiro 1822 SP
243 Manoel Estanislao de Castro e Cruz 1822 RJ
244 Dr. Ricardo José Gomes Jardim Brasileiro 1822 RS
245 Francisco Vilela Barbosa Cidadão 1823 RJ
246 1824 MT
247 1826 RJ, PE

Português

FrancêsAugusto João Manoel Leverger 

Pedro da Alcântara Belegarde

Francês/ 
Português

AP = Aluno Aulas Militares de Portugal 
LP = Lente Aulas Militares de Portugal 
AB = Aluno Aulas Militares do Brasil 
LB = Lente Aulas Militares do Brasil 
CS = Colónia do Sacramento

Reinado de D. João VI 
(1816-1822)

Guilherme von Eschewege 

Antônio Nunes de Aguiar 

Constantino de Menelau

Antônio José Rodrigues

Francisco Januário Passos

Eques Carvalho

Cândido Martins da Costa

Frederico Carneiro de Campos
Galdino Justinianno da Silva 
Pimentel

Português

Português

Brasileiro

Português

Alemão

FORMAÇÃO
LP

João Paulo dos Santos Barreto
Ernesto Augusto Cézar Eduardo de 
Miranda
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LISTAGEM DOS DOCUMENTOS

i. métrica das Ordens Clássicas, conforme o Tratado de Matheus
I

2.

4

3.

4.

5.

Norberto Oldebrecht

X

6.

t

7.i

BORROMEU, S. Carlos. “Instrucciones para la construcaon de las iglesiaf 
(1577). In: PATETTA, Luciano. Historia de la Arquitectura. Antologia crítica. 
Madrid: Hermann Blume, 1984.

Síntese referente à 
do Couto, 1631.

i: TAVARES, Aurélio Lyra. A 
io do Brasil. Rio de Janeiro: Estado- 

Secção de Publicações, 1965. p. 75.

Cap. XI - "Das partes interiores da fortaleza, cidade, ou villa fortificada. In: 
PIMENTEL, Luís Serrão. "Methodo Lusitanico de Desenharas Fortificaçoens das 
Praças Regulares & Irregulares, Fortes de Campanha, e outras obras pertencentes 
a Architectura Militar...,] 6M. p. 319-325.

Estatutos da "Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenhcf do Rio de 
Janeiro (1792). In: PARDAL, Paulo. Brasil 1792: Início do Ensino da Engenharia 
Civil e da Escola de Engenharia da UFRJ, Construtora Norberto Oldebrecht 

S.A./CBPO, 1985.

‘Regimento do Arquivo Real Militai" - 7l4l]tffà- ln 
Engenharia Militar Portuguesa na Construção - 
Maior do Exército,:

“Academia Real Militar" do Rio de Janeiro (1810) - primeiros programas, 
professores e livros adotados. In: TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da 
engenharia no Brasil (séculos XVI a XIX). Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e

Científicos Editora S.A., 1984.

COUTO, Matheus. "Tratado de Architectura que leo o Mestre e Archto. Matheus 
do Couto o Velho no anno de 1631

• p. 7 - Capítulo 7o. Sobre a Coluna Toscam,
• p. 10 - Cap. S°. Da ordem Dorica;
• p. 1 3 - Cap. 9\ Que trata da occazião q houve para inventarem os Triglifos, e as

Cottas, e esculturas do Frizo;
• p.14 - Cap. 10. Da ordem lonica;
!• p. 19 - Cap. 11. Da ordem Corinthia;
• p.24 - [Sobre as licenças poéticas maneiristas presentes na Igreja de São Vicente

de em H
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A PROPORÇÃO DAS ORDENS EM SÉRLIO, CF. MATHEUS DO COUTO

CORÍNTIAJÓNICADÓRICATOSCANA

= Corona = l/i arquitraveCORNIJA

1 *A arquitraveFRISO

= altura do capitelARQUITRAVE

CAPITEL

i

7 grossuras (c/escapola)COLUNA

1/2
’/j da grossura da coluna + "Mocheta"BASE

I

PEDESTAL

?*•

o.

l

t 
t

I
1

* 

í

(Altura em 2 partes =
’/? plinto + ¥2: 3 partes
(2 Bocel + 1 escápola ou mocheta)

2/4 do plinto + comprimento do plinto

(comprimento e altura)

6 grossuras (com "colarete") 
(Tronco dividido em 3 partes)

1/3 da cimalha 
(= altura do capitel )

1/3 da cimalha 
(= altura do capitel )

1/3 da cimalha 
(= altura do capitel )

¥2 grossura coluna: 3 
(= altura da base: 3)

= íaixa do meio 
da arquitrave

1/3 = plinto +
2/3 : 4 = bocel de cima 

bocel debaixo 
nacella

3/10
de ’A da base 
+ coluna 
+ capitel

4/10
de ‘A da base 
+ coluna 
+ capitel

3/10
de 'A base 
+ coluna 
+ capitel

T 
I

<

*

l

= altura da base 
(sem escapola) 
: 7 partes = 
1/7 = cimácio

+
6/7:12 = 
1'13/12 
2'1 4/12
3'» 5/12

•A: 3 
(- escapola) 
1/3 plinto 
2/3:7 
3R bocel 
4/7 nacella

I

iI

I

I 
I 
1

I 
í
!

i

1

í

í
?

1I

1

I

= 

—

com pedestal

1 Vi altura da arquitrave 
(largura tríglifos = altura arquitrave) 

(mélopas quadradas)

1/3 parte debaixo = grossura 
da coluna

+
cimácio =1/7

¥2 da grossura da coluna - "colarete" : 3
(= altura da base : 3)
(T parte = taboleiro de cima;

2' parte = meio bocel = filete;

3’ parte = friso
Colarete = ¥2 do dito friso)

+
cimácio = 

(altura da coluna 
: 18 partes)

¥2 grossura coluna: 3

com pedestal com pedestal

8 grossuras 9 grossuras 
(c 24 estrias) (estriada)

—Módulo - diâmetro da coluna ou "grossura" áe\a.
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ante

a iuicio del Obispo y con la opinión de un arquitec- 
to designado por el mismo. Una vez que el lugar 
esté preseleccionado, debe cuidarse que el área en 
la que se quiere edificar la iglesia esté algo elevada 
sobre las adyacentes. Si la localidad se encontrase 
sobre un único plano, hágase de modo que la 
iglesia se eleve al menos de forma que haya que 
acceder al plano de la misma mediante tres o, 
como mucho, cinco escalones. (...) Es preferible 
un lugar en el que la iglesia esté aislada, es decir, 
separada de los muros de otras construcciones por 
un espacio de unos cuantos pasos y de las plazas 
como se dirá a continuación, todo ello de confor- 
midad con la antigua usanza y como sugiere la 
razón misma. (...)
La amplitud de la iglesia debe ser tal que pueda 
contener no sólo la totalidad de la población del 
lugar... sino también la ola de fieles que suele 
acudir con ocasión de las fiestas solemnes. (...) La 
mejor forma, que parece que ya se preferia en 
tiempos de los Apostoles, es la forma de cruz... 
todas las iglesias, y especialmente las que requie- 
ran una estructura particularmente majestuosa, 
deben construirse de modo que presenten la figura 
de la cruz, que puede ser de formas diversas, e 
incluso oblonga. Esta última, sin embargo, ha de 
preferirse a las otras de tipo menos común. No 
obstante, si el sitio de la iglesia a erigir, de ?cuer7° 
con la opinión del arquitecto, exige más bien o 
forma, se hará según su parecer, con tal de que 
apruebe el Obispo. (...) 
na de procurarse que la cara externa de las pa 
des laterales y del ábside no se decore con p1__
ras: las paredes frontales, en c_

Luetano

cambio,, presentan un
•

aspecto más decente y majestuoso cuanto 
adornan con imágenes sagradas o con pm 
^presenten hechos de historia sagrada. |a 
f°r. ta1nto' a* componer, con de
^ada de la iglesia, el arquitecto debe h^>

que, sin aparecer en ella nada Pr°^t7a
I ° lo esplêndida que sea posible y co"n 5^-arse 

santidad del lugar. Sobre todo, debe P^^te gn 
®n la fachada de toda iglesia, o

L-Parroquiales. sobre la puerta maYor |a jma- 
decorosa y religiosarnente la^ en 

. de la Virgen Maria con el divino i 8figie 
.aZOS: a la derecha de la V.rgen estara |a 
santo o de la santa a quien este ded^fl la 

sant'a' a la 'zquierda, la efigie del sa , ^uella 
que más se venere entre el pueblo de au 

wrroquia. (.. \ 0 $ean
tener cuidado de que las PU.®Ç^ que ser 

diS??das en ,a P3116 superior sino <?ua* 
dran^0?®8 de ,as puertas de la c,udadihs basílic3S 
má?914 ares' como se encucntran en iglesia se 
íbrLant,9uas- En la fachada de y tantas 

n las puertas: en núíT,er?a,lTa^ccntratr« 
la ini n.aves haya en el interior. La tener tres 
pu-S ssia no tiene más que una. h , ) El ,u9a 

rías cuando la anchura lo P61711

s cArlos borromeo

inCtrucciones para la construcción 
£; las iglesias (1577)

nublicamos las presentes instrucciones para la 
" Jitrucción y la decoración eclesiástica: en ellas 
C° rontienen las prescnpciones que ya hemos im- 
Seartido en nuestra Província como más oportunas 
P adecuadas para el decoro y el uso de las iglesias 
tanto por ,o 3ue resPecta a ,a construcción de las 
1 pias iglesias, de las capillas, de los altares, de 
l0S oratorios. de los baptisterios y de cualquier 
Otro edifício sagrado, como por lo que respecta a 
|0S vestidos sagrados, los aparatos, los vasos y 
cualquier otro utensílio sacro. (...)
Cuando se ha de construir una iglesia es necesario 

| ante todo elegir el lugar que resulte más oportuno

1 ’ r J 

j
* ’’ 

r
• ■ 5

» f
l

5-3™«?,Xx 2SS&X(a la antigua usanza} o hi-« ° rodeará P°r delan- 
del altar (porque así lo 56 J^ntrará detrás 
0 del altar, o bien lae re^u,era ®l sitio de la iglesia Jeben erig^^^^bn,ta reg^‘a 
forma de cruz con absidpTtrf‘end° ig,^sia en
las cabeceras de los ^transejrt0’ se dejará en 
lugar adecuado nara d®i transePt0 un 
derecha y otro aP|a iJír an}ar a,t?res' uno a la 
levantar más altar^c(?uierda— Pero Sl 68 necesario 

' Para su cd^LrS^ h7 un tercer ,ugar «Acuado 
el del medirá °n’ 0S ,atera,es d«,a iglesia, tanto 
de uno^ L00™ el “PWntrional. A lo largo 
altarpc V 0 ad° se pueden construir capillascon 
Hp la ;r!iUe-pueden sobresalir por fuera del cuerpo 
nhc g , ia; no obstante, en su construcción se 
ooservaran Ias siguientes normas: las capillas han 
5 \ uí e^u,d,stantes entre sí; entre una y otra 
aebe haber un espacio tal que en cada lado de cada 
capilla puedan abrirse ventanas que introduzcan 
en ellas suficiente luz.
Si no se pueden construir a esa distancia entre 
ellas, se construirán bastante más juntas, pero de 
forma que en la parte exterior tengan forma semi
circular u octogonal y tengan así luces por los 
lados.
En las iglesias con naves laterales las capillas 
responderán con exactitud al intercolumnio con el 
fin de que las columnas o las pilastras no interfie- 
ran la vista de las mismas. (...) ... en Ia construc
ción y en la decoración de la iglesia. de las capillas, 
de los altares y cualquier otra parte que tenga 
felación con el uso y el decoro de la iglesia, no ha 
de expresarse ni representaree mnguna cosa que 

• sea ajena a la piedad ni a la rehgion. n^fana.
deforme, torpe u obscena, o que. en fin,
do magnificência mundana o d'st,n7“.de a‘ 
ofrezca la apariencia de a la
No se prohibe. sin de arquitectu-
solidez de la construc:cl° ( a|q^os trabajos en 
ra asi lo reduie^ "eS0 u otros semejantes. 
estilos donco, jomco, cormuu

(-^s Instructionum Fsbricae et supe/fectò ecdesias- 

ticae libfi duo, 1577.)

n7%25e2%2580%259c.de
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'^sforem'
CO] outra® ^'ooumeto^

Ntífic2£aõ 3emOdiftgaf“antÍg0>,q”e de fe fof'
/fóçãç» que nas ouX® ?fP?r ss P’rt“ in«úottsSHrpete 

' guemos auantnL 4 f L, C^^caoiffl^çonvraiquenosche- 

i ornato ™
trfn ’ ?• ° Pa? a tó*°^â“»P«pÃ>en- 

í çcp r • rni‘lCarcs & cofttitnâ dãr hO cõpartimento das tuas graças,
1 cios públicos j & particulares naquellas Fortalezas ou po- 

I 0aÇoens que de novo fe fundaõ com melhotrrepartimcnto 8c
Or<^eth do que faziaõ õsantigos* ;, Anmeiramente no centro da Fortaleza, otipovoado fe deve 
eiXar hú terreiro, OU praça graiide qué dcvêíeraprincipal oaí 

arJP a s;porqUe aqUI' Éonvem qUe aíOlilprinapaJ «P£
I ^<>>& perpetw,& continua ondea“
j ’0 todos quando Ce to» àtau (excepwa^" q

£ °nde devent acudir) osSdos
^c^a ° f‘°4tóI i Cabóf£rdcriarem aos iugarw,
o Cncatninhcm para onde oá CaboSiti otí mCnorforj

í J P°ftos da circunferência, ád.di^myot. .

j ** , ■
______

II

II

rurte LSecfaoII.Caf.X, . "
, f0bteditn,8cefemu\ttçli«àiçot(ulsto{f®aiàe^ fotrQ - ^palmòicorporeos58c)ufttoscmfott\mao^-1' ’ 

jaUar ao r eduzáÔ abraçás > tcpMtittfoos
tapeX1° havemos dado naqjimta t

\horPeU-t • ■••.■'■■■■

d» SeC^t;L Aittt • Ce cd&e anwb pottpe qtoào a® 
D°ÍOe k .acóího áàaKtahyaqwta 

teàonda fccho^ • t a bpeBpô tanwetts,
Cap-'°-te xaJnLs i6na«,oqw»h»tetea>»8c
<út n«ó kCU

alturas.

AP: XI.
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fândoâdifFereHÇaentfeo8pésde. 7 íci^ > 
combinado com os Português <L hUn5&'-oiitró 
dcs que afflnaõ; digo qOe£da Jajo 
fedeixe de 120. atè.209; — - - arra 
Fortaleza,& guarniçaó quendh pôde havw 
da paz, mas a que fdhe houv« d/metXe 
cerCõi ’ ■.........) >n P.,;.,, • ^‘ofetema al
A roda dos Terraplenos pella parte interiou~ - '' 

fas fe deixa hum caminho largo ,que fcchair.4n ■ a i 
ncccíFariapar a poderFpr incipalmentc em7^p™a-?de-rn’ 
fara gente ordenada,&acudiraosaffiitos,1.iates &Out 
tosneceírarios;paírara(tilheria',ninni; " 
fempre convém q os Terraplenos cftqaõlí 
pàrte fe poder fubir á ellès ila occafiaó:da preflài. 

I

gund
í

os Baluartes ^outras paraasCortinaspquellasde 30» a '3 jipes; cf- 
tasde-^.atc 30.
q vaó para as Cortinas como as q cncaminhao para os Baluarte

■/a12UPIS x luivi wu «ww >. r ’ • /* j • 

Cnrftmc^íTim Jw*/>mCnevordcn. & outras Cidades fortificadas

4

",

-V. . /—■
I •

^mot>vosw’“l’0’;8t» 
ra„./u W’ntida-' °B i 5'o. p«.Wnff0^ arm’!TJ«içipaI' 

"• ’ • °"torae a grandeza da '
’ n5° ‘óíõtenipâ 

'gutn
1 ’ t ..K• .. . r

«< éíl^Sws cá-\ 
__  W$r

0 deguétfa j pa-- 
rosac* 

çoens, & outras coufas, 8c
õ livres para por toda a 

• ' ■ • O p a v *r ;

Efta Eftrada de armas fe fara deooía 30*00 3 6. pés de largo fc- 
’.0 a c a pacidadc da Fortaíezà, Villa, ou Cidade.

Da Praça de armas principal deve íàhir.húas ruas direitas para 
I-------

• è 30. dc largo,por naõ ferem neceflarias taô largas as
: q cncaminhaó para os Baluartes/: 

Autores as fazem fòmcnfc do centro da Praça para as 
Cortinasiaffim he em Coevorden, & outras Cidades fortificadas 
P ao moderno.Ontros fòmentepara os Baluartes Naçrapprovo 
tis primeirosjporqueíè fe fizeremTômente uas~ ‘ 5

WKll„ í ,„;„ruodi>l.p>««
& outras para mais cxpediW,&P mp mar a,0rdcsao Govcr- 
neceflarias,& fe viremdar osasi ’ .jflatiidiaPraçide annas 

--- “;*p.w“*’4£í
írt »lgu 1S,&J a tóbfálicm I 

» >h ílí! '*’ : I 

dehadainc-
•tffcre 

a mil jtáf > &

para mais cx

^ador,ou Cabo, que na 0 
PdncipaLdondecambem cm-, 
lariò for, quádooaperWaffi®;®^ 
°utras ruas,pofto que nernW8 
fihctn dó ccntro,masfómó>c«f°ndcrWcni ruasj 
?«,&CortinaspoftoquetauíM® ,iw„
iffinicd iatamente do ccntr°l. quçitr?*. 'frpafa

Ocve também haver out^^Jpp^iraaW^ W-. ■ 
te Ss q nahcm dotent^^f^ociviJ^^íM 
•uclhorcs as ferventú8
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da Éftrada das armas de*
I

;Naõdigo ta j
. •>•’• •! ii

t •

ufar,tattíâ 
Cp^ÔS 

trol

mayorfermofurada povoacàâ Fft, ? 
as convenientes.conforme a praSra d, v^r^e 

C'ZVe|P-™eDOS làrg»s> fef ,Cídjdc’ou Forta 
pw ded?rgo,&todas asmedute fobredittaí de™;^3^1-* 
entendem também,conforme a canaridàd / menoj f<= 
o Etpnheirodeveproced^
mando as medida^ nrádaíPlanA para-que no pW°>tT 
me.ro como em N’-'< clpetó^pre^ta^de todaà S& 
queGttoslhe hcao Waos.edificiqs,&cafasdequediremòs ’

■ SfK“lno fir;j d” r“^ue da PraK^nnSTabem'para 
i» uáítíanes,outras P aças fronteiras â Gollas dos dittosBaluar
tes, as quaes ficao co; .tinuadas com aquella parte da Efírada das 
armas, que corre po-, junto da Golla do Baluarte. Saõ em forma 
de parallelogrammo reâangulo, dc que os rtiayores lados paral- 
lelos ao Goíier do d'tto Baluartefaõde i^o-arè 2oospès,rcduzi- 
dos a PortnguezeSjpouco mais ou menos, & os lados menores de 
So.até í oo. íem fallar noacrefccntamento,que demaislhecaufa 
a Eftrada das armas naquelle lugan

Eftas Praças faô neceflarias para no tempo do aíTalto poderem 
cííar formados os foldados,& promptos fem as confufocs, & em
baraços quecaufaó os apertos dos lugares em femelhantes occa- 
fioens.Em Palma Nova ha eftas Praças como fe vc da fig.quc traz x 
Dogcnpag-aS» ./ ' ■ . "~~

Também nos meyos das ruas que do centro vaó para as Corti
nas nos encontros das tranfverfaes, ou mais ou menos chegadoi 
vara o ccnctomias fempre nós dittos cncótros que chamamos or- dinariamentecncruzilbadas,fcfaxcmhúaspraças mais pequenas

8a.a ioo< pcs,queier c p Mhpjramereadotesspaf*
coftuma haver naPraça dc arm p, Em PàímaNo»
feos, exercícios partieula?«> jdntoda Éftrada das afinas de»
va ha húasj&outras Praça , I dosBaluartes; mas nos en-
fronte dc todas as Gollasjou entra ........ .
contrbs.das ruas “LzDogen.
didas porque nao ha Pe P p grande regi
...Co*o entre «^“^S.naÓ podemos 
dofejaÓ;yi)las,&Cidadesantt^- Fg,_____



1

fer forrados do táboado, & todos cu
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ys^sss&é^ 
as Igrejas, caí3.^ da Camcra,arcenaes, armazéns das armas, & das 
munições,torres da polvora, payoes dos mantimentos, treim da 
artilhena, hofpitáes, cafas do Govtrnadrf,, Wo^oflícíaes de 
guerra, quartéis dos foldados, cifternas,'poç((.r. .honte?. & canos 
para defpejo das aguas immúdas, Sea Villa,oi/ Cidade he povoa
da ci vilmente,& tem atafonas particulares,podem eftas iervir & 
em falta fe devem ordenar por cõta do Pri icipe para as moendas 
neceflarias para o preíidio,& também moyvhos de mão na necef- 
fidade, como fizemos alguns no fitío deElvt.s; porque os de ven- 
to tem incómodos, & no tempo de fitio ficaõ incapazes muitas 
vezes,porque o inimigo os arruina cõ a artilheria: aígúa vez po
derão ficar em parte onde eftejaõ feguros, porém não faó livres 
de outros incómodos,& faltando o vento ficão parados na occa- 
fiaõ da neccflidade: Os de ribeiras como fícãó fora da Fortifica
ção,não fervem quando hemaisneceflario.Poderàfuccederpaf- 
lar ribeira por dentro de húa Praça em que haja moynho dentro 
na povoação,& das muralhas párá dentro. Muitas Praças fortifi
cadas ha por dentro das quaes paífaõ rios,& ribeiras grandes, ou 
pello pèjnão duvido que neftas hajaosmoynhos em parte fegu- 
ra do inimigo.-

Deve haver as cafas neceflarias com agua perto, & emfitio có
modo para a fabrica das farinhas,& paõ de munição,& os fornos 
necefíarios afíim para o prefidio no tempo da guerra, como para 
os moradores com o provimento de lcnha,& mais coufas perten
centes a efta adminifíraçãò para aturar hum fitio.

Todas ascoufas fobredittasfedevem difpor em lugares con
venientes, principalmente,que os armazéns das munições, & tor- 
res da polvora fejao difpoftos em ruas próximas dos Terraplenos 
para que facilmente poflaó fer conduzidas na occafiaó,cobertos 
de fortes abobadas,principalmente as calas da polvora fe i tas em 
forma de torres de 15 • pés em quadro, 15 • de alto, por cn ro 
fo.Tambem os arnmens dos fogos artificíaes, 

jtójécyútras coufas deVe
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| pacidadé dá Fõítálcza
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ôs deve haver fem falta,fede novo 

íiritd deltas há
. * .

. ■- • • r. '*• •

! <>apildvd UL4K4U puliu UV3 Ucí UHUnu 
conveniente a íuas pefloas; Scmclhantcmcntc 

ra os i enenres, Alferes,& mais ofiiciaes,&para os CapclLv ,
As caías dós parriculárcsfe podem fiízer conforme a grani., za

- * ~ . 7? z... .«•.?* 4-14:

que fc jc- '■
----- ----------------------- ■ i ' ■«* . • • • • 

esde fron:e,
òdc ícr mais,Sc menos conforme a ca • 
ààbu Cidade fortificada, & pçíloa do 

lamento cftá a de quem fc cok
Ca.KlCU EUVUXHW.- , • ■< e

■ O< CofoOs dccuarda fe devém fazer na Praça de arma, pnnct- 
Os Corpos g topOrtant«;toaS fetnprc também iu a» 

iSSánosIUgaresdotranfito pOrUo- 

doTerraplínO, ^'ade
õs dete há Ver fem falta, c Mft.kém háVèrÒórpos degu.tr*

ch-iil v

como porque impede a 
enos. Afltnaõ algús 

ou i /.pés èm quadro, & 11 .déalto: 
S ou menos ; mas porcima

A M .. _____ *•-
I

feres feraó may ores,ou duas deftascafétásI

& rids quartéis chaminés, cantareiras,& almarios.' '

bem em partes cómodas com a largueza conveniente para

fronte» • • I
* I

• Os qúárteis páfa ós Capitacs ficàráó perto dos da cavalle"

Alferes,& mais oflidiacs,& para os Capell

________ inariamêntc^fazemjlcdcLacc70
és/le ;çomp_^ •cm

- • r ; • ; ’
l XiLAU IAàw &

Para as caías do GôVernador affinaõ áígúks 8o.p
de finido,a 51 de alto

^rrôsdefunesàbobãdnoôntraá^ua/f L, 
trpaímente.as atóbádas&s torres dtpíS" ^odo $ Pri"J 
pedrà^ poffió téfifttrao golpe de hfiabomh rh’’dc •em ftt dc vc;.íoa„eaigOnoCáp;|j^^^“Fforpfe

SPár reis dos foldados cónvemfciaó- perto da Eftrada da, 
ártoasiq efta junto o^raplenos.affimtcmos algús X 
ostros aeo^doMós^reapknosipotèm ncfte lugfr náTíârt 
affim pormip fim A doenhos,& húmidos, ei.1.;’ 5
li vre íiibida por toJa a parte para os Terrapl 
^■óadà caíadõs guatí^is lá. '*"' *7 - r ‘ 
âffiíri íé podem fazer >u de pouco mais, 
nãó teraõ mais que h í fobradoiOs quartéis do Capitão,& do A1 

I fèrès feraó may ores,óu duas deftas cafétás com porta por dentro
& rids quartéis chaminés, cantareiras,& almarios.’

Os quartéis para a cavalleria,íe a houver na Praça, feraó tam
bém em partes cómodas com a largueza conveniente para as ca • 
Valheriflas,& por cima caías para os íbldados, & os palheiros dc-

• • • *" ’ 1

■' • .
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terão a largueza 
para os Tenentes,

da Praça fortificada.Qrdi 
80.pés de coniDrido,& de 
cómoda hua móradá* 

i 
L e

^.o.de fundo,2 51 de altm j>

Governador,a faber em que predie 
fuma fiara tal PraçS,&fcugoverno. 
■ O, Corpos dc g1”™ fedi

! pal,&cm álguns lugare
| das p.oftas quandoos nloJtajajios

rír»'Tí«f'rán1ê’nÓ
I dcfna.DevetambenlhmÈorposdeçi 
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Os armazéns fazem alguns de.200, 

?0, ou 4.0. de largo. Ni fto comoe 
mos ditto fenaó pòdeaflinarcoufa prccifa:devcnafercap

Aos hpfpitaes,& outras coufas :wlllwa '•'•
mos medidas,porque pende da grãdeza*da Praça,& daÁéceffida • 
de conforme a multidão dos habitadores,&pLfidiófaluS 
peito deve fer o numero das Igrejas boas^beio.ornadas.‘. /■

• Da largueza,& fábrica das pontes temós&a-ení particular
DO Cap. ^p. ■ ••■_•.- . . • .

Cifternas convém que haja para o preíidtí. & nas cafas patri--, 
cularesjmas efpecialmente poços de aguam Aiya,&‘citesriaTfaça 
de armas principal,& nas intermédias da po^oaçaõ.Se houverfo- 
tes de agua nativa que o inimigo não poífa cUrtar/erà muito me
lhor: boas, & abundantes deexcellènteagua faó as de Eftremoz, 
hoje dentro da Fortificaçaõ ,que a inftancias minhas, fe mandou 
obrar(defpois do Caftello,& bairro de San-Tiago queachei fei- 
tas)& a que de novo fe fez defenhei eu na may.or parte,mettendo 
dentro a principal povôaçaõ,recio com as fontes ,& Conventos, 
contra o parecer que tinhaó algunsCabos,ou quafi todos levados 
de húa unica,& apparente razaõ que lhe desfiz,&moftrei muitas 
em contrario,&vieraõdeípois a darfepormuitofatisfeitos.Tã- 
bem he boa,& abundante a fonte deMoura que nafeeno Caftel- 
lo onde não pode fer cortada.Em algúas outras Praças de Alem- 
Tejo as tenho também vifto que nafeem dentro. As que de fora 
vem por arcos,ou em canos a flor da terra,& ainda profundos,faó 
cortadas pello inimigo no tempo do fido como experimentamos 
no de Eivas,valendonos da ruim de hum poço que caufou certa 
doença de que morrerão muitos foldadossada alterna fe pou- 

rara fcrventla das aguas devem fer de abobada ,mas gradadosco 
fortes grades exterior, & interiormente 5 & no Fofíb fe devem fa- 

g j cal oor baixo da Explanada eftreitos >zer outros de Ped«’^L b do fUndo do Foffo para ds lugar sSSSi.srssas 
rompem egrandepçquiw.^^^^^v^. 
o ruekom grande cui

• \ _____ I

í

— 5 Jqqomprido,- 
m mtut^çoufas das q^have-
* • •* «Ba. í _ I «•.> -4

•azes.
que temos referidqnaõ áffinaJ

ires.
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eSTATUTOS DA"REAL ACADEMTA
fortificação E DESENHOn(1792)
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l im o anos será dada pelo Lente do 
Regimento de Anilharia desta Cidade.

i »

j í

2 ) Para a instrução do sexto ano nomearei 
outro Lente, o qual será obrigado a ensinar 
a Arquitetura Civil, o Corte das pedras e 
madeiras, o Orçamento dos Edifícios, e 
tudo o mais que for relativo ao 
conhecimento dos materiais que entram na 
sua composição: como também explicará os 
melhores métodos, que hoje se praticam 
nas construções dos Caminhos e Calçadas. 
No mesmo ano se ensinará igualmente a 
Hidráulica e as mais partes que lhe são 
análogas, como a Arquitetura das pontes, 
Canais, portos. Diques e Comportas: bem 
entendido que os militares de Infantaria e 
Cavalaria completarão no fim do terceiro 
ano o tempo das suas aplicações: os de 
Artilharia no fim do quinto ano e os que 
quiserem seguira profissão de Engenheiros, 
e para esse fim tenham sido providos em 
algum dos Seis Partidos da dita Aula, só 
completarão o tempo da sua aplicação no 
fim do Sexto ano.

3.°) Dos Substitutos e das suas Obrigações. 
Cada um dos referidos Lentes terá primeiro 
e segundo Substituto não só para suprirem

DE-ARTILHARIA,

, /,°) Do tempo do Curso Matemático 
j divisões.

Como o objeto desta Academia é a 
instrução dos Discípulos que forem 
admitidos ã classe, será dividido o Curso 
de Matemática da mesma em Seis anos: 
nos primeiros dois anos se ensinarei o 
Curso de Dclidar. Na terceiro ano se 
ensinará a teoria da Artilharia, das Minas e 
Contra-minas, e a sua aplicação ao ataque 

; e defensa das Praças, o que se fará pela 
i doutrina de Sam Remy, na conformidade 

do Plano dos Regimentos de Artilharia, ou 
i (o que é o mesmo) pela Artilharia de le 
: Blond. No quarto ano se ensinará a 
■ Fortificação regular, o ataque e defensa 
; das Praças e os princípios fundamentais de 
! qualquer fortificação. No quinto ano se 
: ensinará a Fortificação irregular, a 
• Fortificação efetiva e a Fortificação de

Campanha, no que se seguirá a doutrina no 
j Curso de Antoni, cuja instrução dos ditos 
i. ■ -
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No 3.° ano se ensinará o manejo das bocas 
de fogo que se usam na Artilharia: fará 
construir bateria e exercitará os discípulos 
em tudo que for susceptível de praticar-se.

I !

i I

í

No 4.° ano se ensinará a delinear sobre o 
terreno qualquer fortificação regular, e se 
delineara também sobre o mesmo terreno 
as principais obras do ataque c defesa das 
Praças.

os seus impedimentos, mas também para 
os ajudar nos exercícios práticos e ainda 
nas Lições especulativas e de desenho.

4.°) Dos exercícios práticos.
Os Lentes serão obrigados a sair ao campo 
c om os seus Discípulos quando as estações 
o per mi tirem para os exercitar na prática. 
No 2.° ano se ensinará o uso dos 
Instrumentos pertencentes ã Geometria 
prática: fará medir distâncias inacessíveis, 
nivelar terrenos, e tirar diversas plantas, e 
tudo quanto puder praticar-se das matérias 
que tiver explicado.

exumes pelos quais se qualifiquem, para 
poder entrar na doutrina do 3.» ano; e os 
do 3.° e mais anos farào também exames 
para se verificar se estão aptos para 
entrarem na doutrina do ano que se lhe 
segue. Cujos exames e lodos os mais que se 
fizerem para se lhes passar certidões, para 
em consequência delas serem propostos 
para acesso, serão feitos na presença db 
respectivo Lente e seusubstituto na forma 
seguinte: Haverão diversos vasos, que o 
Lente proverá de Sortes, nas quais estejam 
notadas em cada uma delas uma das 
principais proposições de cada livro do 
Curso de Belidor, das quais o examinado 
tirará uma de cada um dos livros do dito 
curso para ser perguntado por ela. 0 dito 
Lente proverá também um Vaso de Sortes 
em que estejam notadas em cada uma 
delas uma das proposições fundamentais 
da Artilharia, das quais o examinado tirará 
trés Sortes para ser perguntado por elas e 
igualmente das explicações do 4.°, 5.° e 6.° 
ano haverão de cada uma delas Vasos com 
as Sortes das suas principais proposições, 
das quais o examinado também tirará ires 
para ser perguntado por elas, dando-se a 
todos, vinte e quatro horas, desde que 
tirarem as Sortes até serem perguntados.

6.°) Da admissão dos Discípulos e das 
qualidades que devem ter. *
Os Discípulos que pretenderem ser 
admitidos ao Curso Militar, o não serão 
sem primeiramente mostrarem por exame 
que sabem as quatro espécies de Aritmética 
Ordinária e serão obrigados a mostr" 
durante a aplicação dos primeiros ires

No 5.° ano se formará sobre o terreno 
alguma obra de fortificação de Campanha, 
assim como ensinará a castrametação e 
tudo quanto puder praticar-se 
relativamente ãs matérias que tiver tratado. 
O Lente do Sexto ano sendo encarregado 
de alguma obra das matérias que tiver 

seus Discípulos.
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9.°) Os discípulos que se destinarem para 
servir na Infantaria ou Cavalaria, serão 
distintamente atendidos conforme sua 
aplicação. assim como também os que 
servirem na Artilharia preferirão pela 
aplicação e não pela antiguidade (na 
conformidade do que dispõem os Estatutos 
de 2 de Janeiro de 1790 c do que determina 
o Plano dos Regimentos de Artilharia) os 
(piais serão propostos pelos seus chefes 
conforme as certidões dos seus exames que 
ajuntarão ãs ditas propostas: e os Oficiais 
inferiores e Soldados de um e outro Serviço 
serão promovidos em consequência das 
ditas certidões.

(perante o primeiro Lente) que entendem 
suficientemente a Língua Francesa: e 
aqueles militares que se destinam ao 
Serviço de Infantaria e Cavalaria bastará 
que sejam aprovados ale o decimoJivro do 
Curso de Belidor, para poderem passar ao 
estudo do 3.u ano; porém os Discípulos que 
aspirarem a ser promovidos nos Partidos 
da dita Aula para seguirem a profissão de 
Engenheiros, serão obrigados a mostrar 
por exames que sabem a doutrina 
correspondente ao primeiro ano (ao menos) 
e que tenham uma constituição robusta, sem 
defeito algum na vista ou tremura de mãos.

Haverá nesta Academia um Secretário o 
qual terá a obrigação de fazer as 
matriculas c assentos c de passar as 
Certidões do costume, como também de 
cuidar do arranjo e ordem da Biblioteca 
Militar, c na conservação das Plantas e 
Mapas do Depósito. \'o Arquivo da 
Academia haverei um Livro onde conste 
circunstanciadamente o merecimento de 
cada um dos discípulos, e as Certidões que 
o Secretário deve passar em consequência 
de um despacho do respectivo Lente, 
constarão somente da frequência, ou 
aprovação dos discípulos, e só quando eu 
mandar informar os Lentes sobre a 
aplicação de qualquer discípulo, estes me

obrigações no dito Corpo, e também sendo 
aprovados por exames das aplicações dos 6 
anos me serão propostos pelos Lentes em 
Ajudantes Engenheiros paru cu os propor a 
S. Magde.

8.°) Do serviço que devem fazer os discípulos 
que ocupam o partido e se destinam para 
oficiais Engenheiros.
Os ditos discípulos Partidistas depois dos 
seis anos de aplicação, passarão a servir 
um ano no Regimento de Artilharia como 
primeiros Tenentes agregados a alguma 
das Companhias graduadas, e tendo 
mostrado cumprirem com as suas

7.°) Dos dias e horas das Lições e tempos de
• férias.

Os dias letivos serão nas 2.u, 4.u e 6.a de
{ manhã por espaço de duas horas; pelo que 

respeita as lições especulativas: depois do
I

i que cada um dos respectivos Lentes 
exercitará os seus discípulos por espaço de 
uma hora e um quarto no desenho da

, doutrina correspondente àquele ano; e as 
férias, uma será desde 2! de Dezembro ate 
6 de Janeiro: outra na Semana Santa, e

i Semana da Páscoa; e a outra na Semana
I da Festa do Espírito Santo.
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Rio dc Janeiro. 17 de Dezembro de 1792.
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Em tudo o mais que não fica especificado 
nestes Estatutos, os Lentes se devem reger 
pelas Ordens imediatas que receberem de 
mim. a quem recorrerão para lhes dar as 
providências que julgarem necessárias.

I

Com a rubrica de S. Exa. O limo, e Exmo. 
Senhor Conde de Resende.

I 
I 
!

• 

l
I

farcio constar tudo quanto se contiver nos 
seus assentos. Os ditos Livros serão 
rubricados pelos respectivos Lentes.
No dito Arquivo se devem guardar não só 
os desenhos que fizerem os discípulos mas 
também todas as Plantas. Cartas e projetos 
Militares, que devem resultar das 
diligências de que forem incumbidos os 
Oficiais Engenheiros.

instrumentos (que lhes serão entregues por 
um inventário), e servirão nos Exercícios 
práticos em tudo o que lhes for ordenado 
pelos Lentes ou Secretário.

Do Porteiro, e Guardas
Have rã também nesta Academia um

' Porteiro c dois Guardas (que serão do
í Regimento dc Anilharia) os quais terão
• obrigação de cuidar do asseio das Aulas, e 

no arranjo, c limpeza dos modelos, c

íi
!
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1.° ano
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2.° ano
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Aritmética, Álgebra (até equações dos 3.° e 4.° graus). Geometria, Trigonometria Retilínea e 
primeiras noções de Trigonometria Esférica e Desenho.

1

i

Resolução de equações (Álgebra Superior), Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Inte

gral, Geometria Descritiva, Desenho.

A Carta-Régia dizia que o lente ensinaria a Álgebra "cingindo-se quanto puder ao método do 
célebre Euler, nos seus excelentes elementos da mesma ciência", e que também procuraria "fazer 
entender aos alunos toda beleza e extensão do cálculo algébrico nas potências, quantidades expo- 
nentivas, logaritmos e cálculos de anuidades, assim como familiarizá-los com as fórmulas daTrigo- 
nometria, de que lhes mostrará suas vastas aplicações, trabalhando muito em exercitá-los nos 
diversos problemas, e procurando desenvolver aquele espirito de invenção, que nas ciências mate
máticas conduz às maiores descobertas".

A Carta-Régia de criação da Academia Real Militar especificava detalhadamente, no seu 
Título II, os programas e livros que seriam adotados nas diversas cadeiras, que, em resumo, estão 
relacionados a seguir, com os respectivos primeiros professores nomeados por decreto de 11 de 
março de 1811. (45) (46) (47)

Livros adotados: La Croix, Le Gendre, Delambre.

Professor nomeado: Antônio José do Amaral, 2.° Ten. do Real Corpo de Engenheiros.

Academia Real Militar — Primeiros Programas, Professores e Livros Adotados
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REGEMENTO DO ARQUIVO REAL MILITAR
7 de Abril de 1808

í

•I

mesmo fim.
Em terceiro lugar: O Diretor.

i

I
■

:i

i
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I
i

t
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I
I
íi
i

I
i
1

levantadas, por não merece- 
duvidosos; dando em tal matéria conta pela 

as Reaes Ordens para

Tendo S. A. R. o Príncipe Regente Nosso Senhor mandado organizar pelo pre- 
Estabelecimento do Arquivo, e Depósito das Cartas, e xMapas do 

é S. A. R. Servido, que para o mesmo fim
sente Decreto o 7
Brasil, e mais Domínios Ultramarinos; 
baixem as seguintes Instruções:

Em primeiro lugar: Será o principal Objeto do Arquivo conservar em bom 
estado tôdas as Cartas Gerais, e Particulares, Geográficas, ou Topográficas de todo 
o Brasil, e mais Domínios Ultramarinos, que por Inventário se lhe mandem entregar, 
e de que dará conta em todo o tempo o Engenheiro Diretor, e mais Empregados 
no Arquivo. Igualmente cdnservará e guardará tôdas as mais Cartas Marítimas, c 
Roteiros, que possam ser-lhe confiados pela Repartição da Marinha.

Em segundo lugar: O Engenheiro Diretor, e aqueles Oficiais Empregados de 
maiores luzes, que èle destinar para ésse fim, terão a seu cargo o exame das diversas 
Cartas, que existem das diversas Capitanias, e Territórios do Brasil, a comparação 
das mesmas, o exame das que merecem ser de novo 
rem fé, ou conterem pontos incenos, e 
Repartição dos Negócios da Guerra, a fim que se procurem 
o mesmo fim. . ~r. . . ,e mais hábeis Oficiais do Arquivo, que
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qual ficará registrada
Livro separado

i. 
í

I
I

I

I
I

I
J
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i

I

I 
I

ao Manual Topográ- 
os melhores métodos 

c para que as Cartas de 
-1 c°m nma per-

e 

Estado;

fico, i
para aumentarem 
grandes, ou de 
feição, que nada deixem 
Estabelecimento chegar

1
I II
í ;
I ‘

--- qo. «

—huuuiu cnegar ao auge, a que S A R des^111^^ mtroduzír’ 1uando o 
* Or„do„. ..W* J*™.
conservarão todos os Pla^os^ FortllezV"fo^ destinados,
ÍUÚO sôbre cada um déstes Objetos, assim^omdos BtX NaZ

gaçoes de Rios, Canais, Portos, que possam ser-lhes confiados; e sôbre êles formarão 
os sus juízos; assim como tudo o que disser respeito à defesa, e conservação da^ 
Capitanias Mantimas, ou Fronteiras: e tudo conservarão no maior segredo, assim 
como tudo o que possa ser-lhes confiado relativamente a Projetos de Campanha ou 
a Correspondências de Generais, que possa servir-lhes para levarem à Real Presença 
qualquer Memória útil ao Real Serviço em tão importante objeto.

Pertencerá tôda a Direção Económica do Estabelecimento ao Diretor debaixo 
das ordens de Conselheiro, Ministro e Secretário de Estado da Repartição da Guerra; 
e será sua particular obrigação o expôr ao mesmo Ministro tudo o que disser respeito 
à melhor defesa das Capitanias, sejam Marítimas, sejam Limítrofes com os Estados 
Confinantes, desenvolverá tôdas as vistas militares sôbre a abertura das Estradas, 
Direção dos Rios, e Canais, Navegação, e Posição de Pontes; e de todos êstes objetos, 
na parte que tiver respeito a maior extensão de Agricultura. Comércio e Artes, dará 
conta pela respectiva Secretaria do Brasil, e Fazenda; assim como no que toca a 
Porto, e Navegação de Mar, o fará pela competente Repartição da Marinha.

O Diretor, e mais Engenheiros empregados no Arquivo, ficarão ligados ao 
maior segredo em tudo o que de sua natureza assim o exigir; e ficarão sujeitos à 
maior responsabilidade em tal matéria.

Os Mapas. Cartas. Planos, e Memórias, que houver no Arquivo, serão sujeitas 
a um Inventário, de que o Diretor terá uma Cópia, outra estarano .Arquivo, e a 
terX se remeterá âSecretaria de Estado da Guerra, dando-se^ odos os anos 
conta do que se houver aumentado para se inserir no mesmo Inventario.

qualquer ob^W, que sair «m ordem 0 uuusenuri oo mermo
a qual ficará reg.strada no Livro das Ordens q

Arquivo: e em Livro separado se notarao todas as vop.as, q

Ordens Régias. de oue se deve compor
Como atualmente ainda faltam muito ^os^ ’cm a reduzir; e

èste Estabelecimento, e havendo ja algu ’ espalhadas por diferentes mãos; 
a fazer com que se recolham ouuas que . se d o
é bastante que nas Salas da AuIaJJh^esenhar, ficando tudo confiado ao Diretor, 
Depósito, e se preparem as mes P t á debaixo das suas ordens todos os Enge- 
que S- A. R- Fôr Serv.do Nomear, e^ empregados, além daqueles, que para
nheiros. que estiverem nt Servjdo Nomear especialmente.
o mesmo Arquivo S. A. K. ror
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Da Coleção da Legislação Portuguêza desde a última compilação das Orde
nações oferecida a El Rei Nosso Senhor pelo desembargador - Antomo Delgado da 
Silva. Legislação de 1802 a 1810.

O Engenheiro Diretor, e maís Engenheiros empregados nos Catálogos, e Aná
lise das Cartas, e Obras, serão considerados como em diligência ativa, e terão sôldo 
e meio da sua Patente, e a gratificação correspondente, que era oitocentos réis para 
os Subalternos, mil réis para os Capitães, mil e duzentos para os Sargentos Móres, 
mil e quatrocentos para os Tenentes Coronéis, e mil e seiscentos para os Coronéis. 
Os Oficiais empregados no Desenho terão, além do seu sôldo, mais vinte mil réis 
mensalmente. O Porteiro terá de gratificação cincoenta mil réis.

As despesas de tinta, penas, lápis, tinta da China, e outras despesas miúdas, 
serão aprovadas pela Secretaria de Estado competente em consequência da conta, 
que der o Diretor. Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Abril de 1808. Dom Rodrigo 
de Sousa Cominho.

1A
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Praças Regulares & Irregulares, Fortes de Campanha, e outras obras pertencentes 
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Reino. Lisboa, Impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1680. [Redigido em 
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Caderno de desenhos dos alunos da "Aula Militar da Bahia", 1 779.

Ofício de 15/7/1755. AHU -ACL - CU - 020, cx. 1, D. 39. Rio Negro.
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Ofício de 14/11/1738. Pernambuco.
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ministradas por Alpoím, durante cinco anos, sob pena de castigo, e que os 
mesmos seriam examinados periodicamente.
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fac-similar do códice 126 da Biblioteca Pública Municipal do Porto.
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. Obra nova e ainda escrita 
novos soldados bombeiros, 
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ALBERTI, Leon Battista. De Re Aedifícatoría Hbri decem [Strasbourg, França] : 
Excudebat M. Jacobus Cammer Moguntinus, 1541. [DIORA]1

ALBERTI, Leon Battista. / dieci Hbri de Farchitettura /di Leon Battista degli Alberti 
Fiorentino ... ; Novamente da la latina ne la volgar Ungua con moita diligenza 
tradotti [por Pietro Lauro]. In Venegia [Italia] : Appresso Vincenzo Vaugris,1546. 
[DIORA 33A,4,15]

ALBERTI, Leon Battista. L'Architettura di Leon Batista Alberti; tradotta in Ungua 
Fiorentina da Cosimo Bartoli . con la aggiunta de'Disegni.- [Venetia]: F. 
Franceschi, 1565. [DIORA]

ALBERTI, Leon Battista. L'Architettura di Leon Batista Alberti; tradotta in Ungua 
Fiorentina da Cosimo Bartoli . con la aggiunta de'Disegni.- [Venetia]: F. 
Franceschi, 1565. [DIORA]

ALBERTI, Leon Battista. L'Architettura / di Leon Batista Alberti; tradotta in Ungua 
Fiorentina da Cosimo Bartoli ... con la aggiunta de'Disegni. [Venetia]: F. 
Franceschi,! 565. [DIORA W3,2,11]

ALBERTI, Leon Battista. Los diez Hbros de architectura de Leon Baptista Alberto; 
traduzidos de latim em romance [Francisco Locano]. [Madrid]: En casa de Alonso 
Gomez, 1582. [DIORA]

ALPOIM, José Fernandes Pinto. Exame de bombeiros^... 
de author portuguez, utilíssima para se ensinarem os 
por perguntas e respostas... . Madrid: Off.de Francisco Martinez Abad, 
[DIOGE III 111,1,45/ DIORA]

BÉLIDOR. La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de Fortifícations et 
d'Architecture Civile. Paris, 1729 e 1749.

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio. Le terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e 
ripublicate on lagiunta di... Vicenza: F. Modena, 1785. [DIICO]

CATANEO, Pietro. L'Architettura di Pietro Cataneo Senese. Allaquale oltre all'essere 
stati dalITstesso autore riuiste, meglio ordina ti, e di diuersi disegni, e discorsi 
arricchiti i primi quattro libri per 1'adietro stampati, sono aggiunti di piu il quinto, 
sesto, settimo, e ottauo libri. In Venetia: [Aldo], 1567. [DIORA 57H,4,5]

Off.de


legua

In Venetia:

... por Pedro Ambrosio Omderiz ...
Gomez, 1585. [DIORA 4A,2,10]

EUCLIDES. Eudidis Phaenomena post Zamberti, [et] Maurolyci editionem ... / de 
graeca Hngua in latinam conversa a Josepho Auria. Romae: Apud Joannem 
Martinellum, 1591. [DIORA]

EUCLIDES. Eudidis e/ementorum Hbri XV: accessit XV/ de solidorum regularium 
uiuslibet intra quodlibet comparatione, omnes perspicuis demonstrationibus, 
accuratisque scholiis illustrati, ac multarum rerum accessione locupleta ti ...Nunc 
tertio editi, summaqf..] dihgentia recogniti,atque emendati autore Christophoro 
Clavio ... Coloniae: Expensisjoh. Baptistae Ciotti,! 591. [DIORA 1 21,4,3]

EUCLIDES. Les elemens d'Eudides R.P. Dechalles; demontrez d'une maniere 
nouvelle & facile, par M. Ozanam. Nouv. ed. rev. corr. augm. d'une grand 
nombre de propositions e d'usages, par M. Audierne... Paris : A. Jombert, 1 746. 
[DIOGE V 39,2,4]

FORTES, Manoel de Azevedo. Lógica raciona! geométrica e analítica, obra 
utilíssima.... dedicada ao sereníssimo Sr. D. Antônio, Infante de Portugal, 
ordenada por Manoel de Azevedo Fortes.... Lisboa: Na off. de José Antônio Platas, 
1744.

MAGGI, Gi rol amo. \Hie]ronymi Magii variarum lectionum, sev miscellaneorum: Hbri 
HH ad illust. [et] Rever. Adamum Konarskiv ... oratorem ... [Vene]tiis: Ex officina 
Jordani Zileti, 1564. [DIORA 1 22,2,16]

MAGGI, Girolamo. Delia Fortificatione delle citta / di M. Girollamo Maggi, e dd 
capitan Jacomo Castriotto .... In Venetia: Apresso Camillo Borgominiero, ad 
Segno di S. Giorgio, 1583. [DIORA 207,3,9]

PALLADIO, Andrea. / quattro Hbri de/Farchitettura: ne'quali si tratta delle case 
private, delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xis ti et de'tempij di Andrea 
Palladio. In Venetia: Apresso Dominico de Franceschi, 1570. [DIORA 118,5,3]

PIMENTEL, Luis Serrão. Methodo lusitanico de desenhar as fortificacoens das 
praças regulares, irre guiares, fortes de campanha, e outras obras pertencentes a 
architectura militar: distribuído em duas partes operativa, e qualificativa ... Em 
Lisboa [Portugal] : Na Impressão de Antônio Craesbeeck de Mello ..., 1680. 
[DIORA 94,3,8]

SERLIO, Sebastiano. [Libro primo [-quinto] d'architettura /di Sebastiano Seriio 
Venetia: F. Senese e Z. Krugher, 1566. [DIORA]

SERLIO, Sebastiano. Libro estraordinario di Sebastiano Seriio
Appresso Francesco Senese, [et] Zuane Kroger, 1566. [DIORA]

SERLIO, Sebastiano. Tutte 1'opere d'architettura, et prospetiva, dove si mettono in 
disegno tutte le maniere di edificii, e si trattano di quelle cose, che sono piu 
necessarie a sapere gH architetti : con ta aggiunta delle inventioni di cinquante 
porte, e gran numero di palazzi pubHci, e privati nella cita, & in vi Ha, e varii 
accidenti, che posso no occorrere ne! fabricare : Diviso in sette Hbri di Sebastiano

EUCLIDES. Los seis Hbrosprimeros de la geometria de Eudides traduzidos en 
espano/a por Rodrigo Camorano. En Sevilla: En Casa de Alonso de la Barrera, 
1576. [DIORA W3,5,7]

EUCLIDES. La perspectiva y especularia de Eudides traduzidas en vulgar castellano 
En Madrid: En casa de la vinda de Alonso



Ser/io... ; con un indice copiosissimo com mo/te considerationi, & un breve 
discorso sopra questa matéria, racco/to da M. Cio. Domenico Scamozzi 
Vicentino. Di nuovo ristampate, & con ogni diligenza corrette. Venetia: G. de 
Franceschi, 1619? [DIORA]

SERLIO, Sebastiano. Architettura  Venetia : Combi & La Nou, 1663. [DIORA]
VIGNOLA, Giacomo Barozzio. Li cinque ordini di architettura. Venezia: Negotio 

Remondini, 1648. [DIICO]
VITRUVIUS POLLIO. / dieci Hbri dei/'architettura di M. Vitruvio. Trad. commentati 

Daniel Barbaro Venetia: F. de Franceschi Senese, 1567. [DIORA]
VITRUVIUS POLLIO. / dieci Hbri de!/'architettura di M. Vitruvio. Trad. commentati 

Daniel Barbaro Venetia: F. de Franceschi Senese, 1584. [DIICO]
VITRUVIUS POLLIO. L'architectura genera/e de’Vitruvio, ridotta in compendio da/ 

sig. Perrau/t... opera trad. de! francese, ed. incontrata inquesta ed. co/. texto 
de//'autore, e co! commento di monsig. Barbaro: a//a qua/e in o/tre si e aggiunto 
/a tavo/a e !e rego/e de! piedestallo. Venezia : G. Albrizzi,1747. [DIOGE V 
46,3,6]


