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Resumo 
As fortificações, pelo seu papel dentro de um território, empregadas que são na 

defesa ou na manutenção de sua posse, mereceram muitas vezes especial atenção 

na cartografia. E um dos problemas que surgiu foi o de sua representação na carta. 

Assim, tomando o Rio de Janeiro como objeto, nossa meta é analisar como aqueles 

tipos de construções foram representados em suas cartas, mapas e gravuras, entre 

os séculos XVI e XIX, verificando quais soluções foram concebidas para representar 

suas realidades, constatando as convergências e distorções, buscando determinar 

suas causas. 

Palavras-Chave: Rio de Janeiro, Fortificações, Representação cartográfica, Sistema 

Defensivo, História do Brasil, História do Brasil, Cartografia Histórica 

Abstract 
The fortifications, for his role in a territory, are employed in defense or maintaining 

possession, often merited special attention in cartography. And one of the problems 

that arose was to their representation on the chart. So, having the Rio de Janeiro as 

object, our goal is to analyze those types of buildings were represented on their 

maps and prints between the sixteenth and nineteenth centuries, checking which 

solutions were designed to represent their realities, noting the convergences and 

distortions, seeking to determine their causes. 

Keywords: Rio de Janeiro, Fortifications, Cartographic representation, Defense 

System, History of Brasil, Historical Cartography 
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Introdução 
 

O desenvolvimento de um conjunto de estruturas e signos através dos 

quais a cartografia se tornou capaz de construir representações verossímeis da 

realidade geográfica não foi uma tarefa linear. Se para alguns elementos da 

paisagem, como rios e florestas, os sinais podem ser quase intuitivos, o mesmo não 

ocorre para construções, ainda mais quando são específicas, como as fortificações. 

Deste modo, não é surpresa que, assim como outros elementos da 

paisagem, as representações das construções defensivas sofressem mudanças ao 

longo do tempo, na medida em que a ciência cartográfica avançava. 

Isto posto, nossa meta é analisar como aqueles tipos de construções 

foram representados em cartas e plantas do Rio de Janeiro, entre os séculos XVI e 

XIX, além de gravuras que tenham significado cartográfico, e onde fortificações 

estejam presentes, das quais apresentaremos alguns exemplos em imagens neste 

estudo, verificando quais soluções foram concebidas para representar suas 

realidades graficamente, constatando as convergências e distorções, buscando 

determinar suas causas. 

 

Primeiras fortificações, primeiras polêmicas1 
 

É praticamente fora de dúvida que a primeira fortificação construída na 

região ocupada hoje pela cidade do Rio de Janeiro não teve origem portuguesa. 

Para além da hipotética construção defensiva referida por Alonso2 de Santa Cruz 

(CASTRO, 2009, p. 133), sabemos que aquela região foi ocupada pelos integrantes 

da expedição colonizadora comandada por Nicolas Durand de Villegagnon, 

recebendo o nome de “França Antártica” e que, para se defender tanto dos 

“selvagens” bem como dos “portugueses”, os franceses escolheram “fortificar uma 

bem pequena ilha, contendo somente uma légua de perímetro”, construindo nela um 

forte “chamado Colligny”.3 

                                                 
1 Para uma visão geral do sistema defensivo da cidade do Rio de Janeiro ao longo do período que 
analisamos neste trabalho, indicamos CASTRO (2009) e CORRÊA-MARTINS (2013).  
2 E não “Alexandro”, como está em CORRÊA-MARTINS (2013). 
3 THEVET (1557, p. 49). Tradução nossa. Todas as citações que fizermos, oriundas de bibliografia 
em idioma que não o português, foram por nós traduzidas. As exceções estão devidamente citadas 
ao final do trabalho. 
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Em 1575, o cosmógrafo André de Thevet, que esteve na Baía da 

Guanabara entre novembro de 1555 e janeiro de 1556, voltou a escrever sobre a 

região em uma obra de maior fôlego.4 Ali ficamos sabendo que a primeira tentativa 

de fortificação feita por Villegagnon ocorrera sobre a pequena ilha localizada logo 

após a entrada da Baía da Guanabara, a qual chamou de “le Ratier”, mas da qual 

foram desalojados pela maré.5 Só então procuraram outra ilha dentro da baía para 

se instalarem, que foi a Ilha de Serigipe. 

Essa ilha, segundo Jean de Léry (1961, p. 86), que esteve no Forte de 

Colligny entre março de 1557 e janeiro de 1558, tinha então “dois morros nos quais 

Villegagnon mandou construir duas casinhas, edificando a sua, em que residiu, no 

centro da ilha em uma pedra de cinqüenta a sessenta pés de altura”. Apesar de 

terem feito outros abrigos, o fato é que “a não ser a casa situada no rochedo, 

construída com madeiramento, e alguns baluartes6 para artilharia, revestidos de 

alvenaria, o resto não passava de casebres de pau tosco e palha construídos à 

moda dos selvagens, que de fato os fizeram”, tendo sido concluído dois anos antes 

do ataque dos portugueses e seus aliados indígenas (THEVET, V2, p. 908v). 

Portanto, era bem diferente das fantasiosas descrições de Mem de Sá feitas à 

Metrópole.7 

Para além das polêmicas religiosas que envolveram o franciscano8 André 

de Thevet e o calvinista Jean de Léry, para justificar o fim da França Antártica, existe 

outro ponto de discórdia. Referindo-se a uma ilustração na obra de Thevet (1575, 

V2, p. 908v), em que mostra o Forte de Colligny sob o ataque da armada portuguesa 

de Mem de Sá, Jean de Léry (1961, p. 87) comentou que “sem dúvida para agradar 

                                                 
4 Trata-se de La Cosmographie Universelle, de 1575. No 2º volume da obra está a parte relativa à 
França Antártica e os índios que habitavam o litoral. Deve-se salientar que as páginas 908 a 936v da 
Quarta Parte, Livro XXI, justamente onde está a narrativa em relação ao Brasil tem a numeração de 
página repetida. 
5 Era a Ilha da Lage (THEVET, 1575, V2, p. 908; LÉRY, 1961, p. 40 e 86), ANCHIETA, 1958, p. 153. 
A decisão, do ponto de vista estratégico era correta, porque se a ilha possibilitasse ocupação, ela 
funcionaria como uma fechadura, permitindo total controle sobre o acesso. É evidente que, devido ao 
seu tamanho, não seria possível estabelecer ali uma colônia, como por vezes é referido. 
6 Eram cinco, segundo THEVET (1575, V2, p. 908). 
7 Mem de Sá (1905, p. 134) declarou que combateu “as duas fortalezas que na Ilheta estauão feitas 
estando com majs de çento e vinte francezes e mil e quinhentos yndios” que, ao serem derrotados, 
“nos deixarão huma das mais fortes fortalezas da cristandade”, uma narrativa bastante exagerada 
dos eventos, que encontrava eco em Joseph de Anchieta (1958, p.153), que descreveu os dois 
morros da ilha como “tôrres ferozes, forte por suas rochas inacessíveis”, e que um dos morros, o do 
lado leste, “parece subir às estrelas, com escarpas a pique em redor”, “qual gigantesca montanha e 
inexpugnável penhasco”. 
8 E não “huguenote”, como equivocadamente escreveu DORÉ (2015, p. 35). 
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ao Rei Henrique II, então reinante”, desenhara “no Continente, uma cidade a que 

chamou Ville Henri”, e que André Thevet sabia “que tudo isso não passava de uma 

impostura” porque, ao sair do Brasil quase dois anos depois do franciscano, o 

calvinista afirmava que “não existia nenhuma aldeia nem cidade, nem nenhum 

edifício no lugar em que ele forjou a cidade fantástica”9, que até tinha ponte. (Figura 

1) 

 
Figura 1 – Isle et fort des Fräçois. Xilogravura, original 14,5 X 14,5 cm, in Thevet (1575, p. 
908v). Modificada digitalmente para este trabalho. Ressaltados o Fort des Françoys (Ilha de 
Villegagnon), Henryville (região do Morro da Glória), Cariobe re. (foz do Rio Carioca na 
região da Praia do Flamengo) e Le ratier (a Ilha da Lage). Fonte: BN, Rio de Janeiro – 
Disponível em http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or813719/or813719.pdf 

 

Ocorre que André de Thevet (1575, V2, p. 910), ao referir o ataque de 

1567, escreveu que a Ilha de Serigipe ou Villegagnon estava então desguarnecida, e 
                                                 
9 Mas ele também exagerava. Ao escrever sobre o Forte de Colligny, Jean de Léry (1578, p. 4; 1580, 
p. 4), afirmou que seu objetivo era proteger os franceses dos “selvagens” e dos “portugueses”, pois 
que eles “ali já possuem inúmeras fortalezas”, o que, em meados do século XVI, era uma inverdade. 
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que “os franceses estavam em terra firme, onde ficava la ville, chamada por nós 

Ville-Henry, do nome desse grande e heroico Rey da França, Henry [o] segundo do 

nome, assentada perto do rio da Cariobe”. Na realidade, existem vários problemas.  

Além do fato de André Thevet e Jean de Léry terem estado na Baía da 

Guanabara em períodos distintos e não concomitantes, nenhum deles foi 

testemunha da finalização das obras do Forte de Colligny, do ataque português de 

1560 e muito menos do que ocorreu até o combate final em 1567. Jean de Léry 

(1961, p. 87) afirmou que viu a polêmica ilustração em 155710, mas não há qualquer 

informação de que ela fosse conhecida antes de ser publicada em 1575, três anos 

antes da publicação, pela primeira vez, da obra do calvinista, algo que tem passado 

despercebido, ao que parece, até agora. 

De fato, é pouco crível que o Forte de Colligny coexistisse com as 

paliçadas11 de uma hipotética Henryville, como está na ilustração. E dificilmente 

Mem de Sá deixaria de citá-la em seu relato quando do primeiro ataque, como o fez 

por ocasião do segundo, em 1567, ao dar “hordem com que loguo se combateo a 

fortalezza de biraoaçu merin / grande primcipall e muito gerreiro o quall estua em 

hum paço muito allto e majs fragoso com muitos francezes e artelharia” (SÁ, 1905, 

p. 135). 

Ora, a posição da “fortalezza” do Morro de Uruçumirim, o atual Morro da 

Glória, é totalmente compatível com a ilustração no livro de Thevet, pois que o fort 

des Fräçois (Colligny, na Ilha de Villegagnon) está mais ao norte, enquanto a foz do 

Rio Carioca (Cariobe re.) está ao sul, antes de Henryville. Então de onde André 

Thevet tirou suas informações já que ele não estava lá? É muito provável que 

algum(ns) francês(es) tenha(m) conseguido escapar em 1567 e voltado para a 

França, relatando suas peripécias a ele.12  

Teria, conscientemente ou não, o cosmógrafo francês criado uma imagem 

paradoxal, com eventos ocorridos com um intervalo temporal entre si, ou seja, o 

                                                 
10 Na primeira edição, de 1578, p. 101. Já na 2ª edição, de 1580, p. 88, o ano passa para 1558. 
11 A ilustração parece basear-se, sobretudo, em defesas medievais construídas com madeira, tais 
como as de Saint Sylvain d’Anjou, na França. Provavelmente havia alguma defesa, mas seria 
provavelmente uma cerca de pau-a-pique ou taipa de mão. 
12 O retorno de alguns dos antigos colonos expulsos do Rio de Janeiro à França é comprovado 
através de um texto de Michel de Montaigne (1580, p. 300), em que ele afirmou ter tido longo contato 
“com um homem que havia vivido dez ou doze anos nesse outro mundo [a América] que foi 
descoberto em nosso século”, em um lugar ao qual Villegagnon “chamou de França Antártica”. 
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bombardeio naval de 1560 e o posterior estabelecimento pelos franceses e seus 

aliados tupinambás, de uma posição fortificada junto à margem esquerda da Baía da 

Guanabara, e que foi atacada sete anos depois? A julgar pela transcrição acima feita 

não, pois ele distingue as ações relativas aos dois momentos dos ataques, de 1560 

(V2, p. 908v) e o de 1567 (V2, p. 910). Portanto, em nosso entendimento, não foi o 

cosmógrafo quem fez a imagem, mas sim um dos entalhadores que trabalhava na 

tipografia onde o livro foi impresso, e que, a partir do leu, representou o que 

entendeu.13 

Outra questão é relativa à conhecida imagem do Forte Colligny, que é de 

1586, e pertence a um manuscrito de André Thevet, informação esta pouco 

referenciada.14 A ilustração, que possui latitude e longitude, mostra “L[’] Isle Henrii” 

com uma riqueza de detalhes que não se vê nos textos dele. Então, qual seria a 

fonte? Não temos dúvidas em afirmar que o artesão que entalhou a gravura utilizou 

a descrição feita por Jean de Léry, que acima transcrevemos, para construir a 

representação de algo que já não mais existia, como as fortificações erigidas e os 

franceses montando guarda, com a provável aprovação do franciscano. (Figura 2) 

 

 

                                                 
13 Uma prova disso são as representações dos navios que estão atacando o forte. O ataque 
português foi feito a partir de caravelões e canoas, e não de carracas, navios de alto bordo, muito 
menos por galeras, os navios com remos e velas representados, típicos do Mediterrâneo, mas não 
aqui. E, junto a Henryville, estão gravadas pessoas e um canhão, de frente para a ilha onde está o 
forte, como se fossem meros espectadores, o que é bem pouco realista. 
14 Trata-se do Le Grand Insulaire et pilotage. Nas folhas 228v e 253, ele escreveu sobre a “Isle des 
Margajas” (atual Ilha do Governador), “Paqueta”, “Cap de frie” (Cabo Frio), “gouffre de Ganabara dit 
de Janaire”, (Baía da Guanabara dita de Janeiro) e “Le Ratier” (a Ilha da Lage), entre outros pontos, 
deixando páginas em branco que certamente se destinavam a outros locais que iria descrever. Ali se 
inserem, além da ilustração intitulada “LIsle Henry”, a “Gouffre de la rivière de Ganabara ou Janaire” e 
“Rivière de Ganabara ou de Janvier, l'isle des Margaias”. 
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Figura 2 – Detalhe de L Isle Henrii. Xilogravura, original 15 X 18,5 cm, pertencente ao 
manuscrito de Thevet (1586). Modificada digitalmente para este trabalho. Notar a ausência 
da relação de escala entre a ilha, as pessoas, as fortificações e os navios representados, 
entre outros elementos figurativos, desenhados em uma perspectiva aproximadamente 
obliqua. Fonte: BNF, Paris – Disponível em 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85967002.r=andre+thevet.langPT 
 

 

Esses últimos pontos, sobre as representações, nos remetem a um 

aspecto fundamental nos primórdios da expansão do conhecimento geográfico do 

século XVI, que é a questão da simbologia nos mapas. Os padrões, as referências 

de imagens que os cosmógrafos, os construtores de mapas, ilustradores e 

gravadores possuíam estavam ligados ao seu entorno, fossem eles o local em que 

viviam, suas relações interpessoais, as ilustrações dos livros e outros mapas que 

viam ou consultavam.15 É por isso que, durante um longo período, veremos como 

representações do real, transplantados para as terras do Brasil, assim como em 

outras partes então recém-conhecidas, barracas de modelo europeu ou muralhas de 

desenho italiano que só bem mais tarde existiriam aqui (vide Figura nº2)16. 

Após a expulsão dos franceses em 1567, Mem de Sá mudou a cidade 

para o Morro do Descanso ou São Januário, depois conhecido como do Castelo, “o 

qual sityo hera de hum grande mato espeço cheo de muitas arvores e grosas em 

que em se leuou asaz de trabalho em as cortar e alinpar o dito sityo e edefiquar 

huma çidade grande sercada de trasto de vinte pallmos de largura e outros tamtos 

de altura toda serquada de muro por sima” (SÁ, 1905, p. 136), feitos de taipa e 

devidamente artilhados (SOUSA, 1938, p. 97), dando origem à Fortaleza de São 

Sebastião.17 

É evidente que muros de taipa não são muralhas de alvenaria, o que não 

impediu que em 1579 novamente um francês, Jacques de Vau de Claye, com o 

objetivo de levantar as defesas da cidade para uma nova ação, assim os 

                                                 
15 Na opinião de Frank Lestringant (1988), as representações cartográficas elaboradas no século XVI 
são uma “fiction cosmographique” (ficção cosmográfica), resultado das lacunas e limitações técnicas 
da época, somados às representações com erros e omissões deliberadas cometidas pelos 
cartógrafos em proveito próprio, sendo que sua crítica é dirigida a Thevet e suas representações 
“imaginosas” do Riode Janeiro, apoiando-se nas críticas de Léry, posição que julgamos exacerbada e 
improcedente. 
16 A respeito dos signos e representações em mapas indicamos SANTOS (2007, p. 51-81). 
17 Segundo CASTRO (2009, p. 471-472), conceitualmente em termos de engenharia militar, a 
despeito do que está consagrado na historiografia, São Sebastião e Conceição não seriam fortalezas, 
mas sim fortes. Utilizaremos, no caso dessas duas fortificações, o termo consagrado, mas fazendo 
este registro. 
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representasse, tanto para São Sebastião como para o Forte de São Tiago, erigido 

na Ponta do Calabouço, no sopé do morro e destinado a apoiar a fortificação no alto. 

(Figura 3) Embora Vau de Claye seja o responsável pelas primeiras imagens de 

fortificações portuguesas no Rio de Janeiro, o que ele desenhou é muito mais uma 

ideia, um conceito, do que uma representação com base real. Assim, equivocaram-

se tanto Claudio Bardy (1965, p. 61) ao considerar tal mapa como a primeira planta 

da cidade, já que as casas são praticamente iguais, e colocadas encosta acima, 

quanto Teixeira Filho (1975, p. 49), que correlacionou uma guarita no alto do Morro 

Cara de Cão com o Forte de São João, que ainda não existia. Inexistente também 

era o Forte de Nossa Senhora da Guia, núcleo da futura Fortaleza de Santa Cruz, 

que começou a ser edificado quase na mesma época como “um forte de madeira” 

(CASTRO, 2009, p. 157), e por isso não aparece do mapa de Vau de Claye.18 

 

 
Figura 3 Detalhe de Le vrai pourttraict de Genevre et du Cap de Frie, de Jacques de Vau de 
Claye. Aquarelado, original 67 x 31 cm, desenhada em uma perspectiva aproximadamente 
obliqua. Modificada digitalmente para este trabalho. Ressaltados a Fortaleza de São 
Sebastião, ao alto e o Forte de São Tiago. Notar que as casas da cidade são praticamente 
iguais, e os canhões tem comprimento semelhante a elas. Ou seja, trata-se de uma 
idealização. Fonte: BNF, Paris – Disponível em 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901174m 

 

                                                 
18 Portanto TEIXEIRA FILHO (1975, p.49 e 88) se equivocou ao acreditar que o forte já existia então. 
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Uma época de transição 
 

As idealizações nas representações continuaram a se repetir tanto nas 

imagens inclusas em livros, como também nos documentos cartográficos. Mas 

também surgiriam signos que seriam usados como se convenções cartográficas 

fossem. Com relação aos impressos, escolhemos dois exemplos de representação 

cartografia dos Países Baixos, já proeminente ao final do século XVI. 

Em fevereiro de 1599, uma frota composta de quatro navios, sob o 

comando de Olivier van Noort aproximou-se da Baía da Guanabara para, segundo 

seu comandante, comprar suprimentos e obter água. Mas decerto não ignorava que 

o Brasil era uma colônia de Portugal, que estava então ligado à coroa espanhola 

desde 1580, em função da União Ibérica. E que as Províncias Unidas, de onde 

vinha, estavam em conflito com os espanhóis. Houve uma breve luta, mas a isso se 

resumiu o incidente, que está representado em uma gravura (NORT, 1602, p. 6). 

Essa imagem mostra o Pão de Açúcar (letra “C”) muito distante do recém-construído 

Forte de Santa Cruz (letra “A”) que é colocado praticamente à frente da cidade do 

Rio de Janeiro (letra “B”). A fortificação é desenhada como se fosse de alvenaria, 

mas sabemos que ela não era tão resistente (CASTRO, 2009, p. 159). Tanto o forte 

como a cidade foram desenhados segundo padrões europeus,19 com muralhas e 

ameias. (Figura 4) 

 

                                                 
19 Como nos exemplares ainda existentes na província holandesa de Limburgo. 
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Figura 4 Detalhe da Representaciom du Rio Iaveiro. Imagem gravada em metal, original 23 x 
15 cm, desenhada em uma perspectiva aproximadamente obliqua. Modificada digitalmente 
para este trabalho. A – Chateau des Portugalois, situe au costé Nort de l’entree (Forte de N. 
Sa. da Guia), B – ville de Iaveiro (Cidade do Rio de Janeiro), C – Mont nomée pain de Sucre 
(Pão de Açúcar). 
 

Décadas depois uma nova ilustração mostrava o Rio de Janeiro e a Baía 

da Guanabara protegidos por quatro fortificações, Santa Cruz (letra “B”), São João 

(letra “C”), São Tiago (letra “D”) e Villegagnon (letra “E”), representados com cinco 

(Santa Cruz) e quatro baluartes (as demais), ligados por muralhas de alvenaria, 

enquanto o Rio de Janeiro se estendia, qual cidade do “Velho Mundo”, estruturada 

em quarteirões junto à marinha20, e cercada de elevações onde poucas árvores são 

vistas (van DORTH, 1624, np). As fontes documentais mostram que, embora Santa 

Cruz, São João e São Tiago existissem, eles não eram fortes abaluartados.21 Assim, 

o desenho de um forte com baluartes (normalmente quatro) surgia como um signo, 

uma convenção relativa à fortificação, e assim seria empregada por longo tempo.22 

Quanto à Ilha de Villegagnon, ela não possuía fortificações então. (Figura 5)  

                                                 
20 O que parece indicar a utilização das informações de Dierick Ruiters, que passara pouco mais de 
dois anos preso no Rio de Janeiro e retornara à Europa em 1619 (TEIXEIRA FILHO (1975, p.64-65 e 
68), sem levar em conta que, segundo aquele personagem, as casas, em sua maioria, eram baixas e 
sombrias, existindo poucas ruas, todas sem calçamento, e onde se afundava até os tornozelos na 
areia ao por ali caminhar. 
21 Para maiores detalhes, ver CASTRO (2009). 
22 Como por exemplo, na ilustração “Rio di Gennaro”, na obra de João José de Santa Teresa, ou Gio: 
Gioseppe di S. Teresa, Istoria delle gverre del Regno del Brasile accadvte tra la corona di Portogallo, 
e la Repvblica di Olanda. Roma: Erdi del Corbelli, Parte 2, p. 155, 1698. 
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Um pouco antes, em função do pioneirismo nas chamadas “grandes 

navegações”, Portugal se estabeleceu como um núcleo de produção cartográfica, 

que persistiu mesmo durante a União Ibérica (1580-1640). Naquela quadra, várias 

famílias de cartógrafos surgiram, sendo que as atividades da família Teixeira 

Albernaz se sobressaem, tanto pelo tempo de atuação, que se estendeu por um 

século, como pela larga produção de conjuntos de mapas.23 Passando pelos 

trabalhos do patriarca Luiz Teixeira, vamos nos concentrar nos exemplares 

produzidos no século XVII. 

No “Razaão de Estado do Brasil”, de 1626, de João Teixeira Albernaz I, 

temos no mapa do Rio de Janeiro a Fortaleza de Santa Cruz representada em 

planta como um quadrilátero, enquanto os fortes de São João e São Martinho, no 

sopé do Morro Cara de Cão, de São Tiago e Villegagnon (que não existia), são 

apresentados em perfil, sendo que os dois últimos lembram torres medievais. No 

mapa de 1627, Santa Cruz e São João são representados como quadriláteros, 

enquanto São Tiago e Villegagnon novamente aparecem na forma de torres. Já no 

pequeno encarte relativo ao Rio de Janeiro, dentro das “Taboas Gerais de Toda a 

Navegação ...”, de 1630, Santa Cruz é desenhada em planta ocupando toda a ponta 

rochosa, com grossos muros, e com a mesma dimensão da cidade! 

 

                                                 
23 Para uma visão mais detalhada dessa e de outras famílias de cartógrafos na Renascença em 
Portugal, indicamos ALEGRIA et al. (2007, p. 987-990). Nesse trabalho, os autores a chamam de 
“Família Teixeira”. No referido trabalho, os autores estabeleceram, com base no que foi publicado na 
Portugaliae monumenta cartographica, que das 313 cartas relativas ao Brasil, pouco mais da metade 
era da lavra do clã Teixeira Albernaz (p. 1066). 
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Figura 5 Rio Genero. Imagem gravada em metal, original 23 x 17 cm, desenhada em uma 
perspectiva aproximadamente obliqua. Modificada digitalmente para este trabalho. Pão de 
Açúcar (letra “A”), Santa Cruz (letra “B”), São João (letra “C”), São Tiago (letra “D”) e 
Villegagnon (letra “E”), Cidade do Rio de Janeiro (letras “F”). 

 

Quanto a São João e São Tiago, são representados como fortificações 

abaluartadas, da mesma forma que apareciam nas ilustrações holandesas antes 

mencionadas. Em perfil, há um muro que corre junto a praia, desde o Morro da 

Glória até o Saco de Santa Luzia, próximo à Ponta do Calabouço. Desta vez a Ilha 

de Villegagnon é corretamente representada sem fortificação. 

Mas é no mapa da Capitania do Rio de Janeiro, integrante do “Estado do 

Brasil ...”, de 1631, que a Fortaleza de Santa Cruz recebeu um destaque maior. 

Cerca de 25% do mapa é dedicado àquela fortificação, com uma extensa legenda 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 27



explicativa e um desenho em perspectiva obliqua que, novamente, como nos casos 

anteriores, foge completamente à realidade, pois que o forte é apresentado com 

muralhas verticais e ameias, ou seja, uma típica praça de guerra medieval, 

parecendo ter se inspirado nas muralhas da cidade de Ávila, na Espanha. Quanto 

aos fortes de São João e São Martinho, no sopé do Morro Cara de Cão, e São 

Tiago, na Ponta do Calabouço, são representados como pequenas casas. Quanto à 

fortificação que se estendia da Glória à Santa Luzia, agora é representada também 

como uma muralha com baluartes arredondados! (Figura 6) 

 

 
Figura 6 Fortelesa [de] Sabta Crux. Manuscrito aquarelado, destacada do Mapa da 
Capitania do Rio de Janeiro, de 1631, original 68 x 44 cm, desenhada em uma perspectiva 
aproximadamente obliqua. Modificada digitalmente para este trabalho. No encarte, à direita 
e no alto, a carta onde a está a ilustração da fortificação. Acervo do IHGB. 
 

 

O mapa relativo ao Rio de Janeiro na ”Descripção de todo o marítimo da 

Terra de S. Crvz chamado vulgarmente o Brasil. Feito por Ioão Teixeira, 

Cosmógrapho de S. Magestade. Anno de 1640”, repete a representação para Santa 

Cruz de 1631, mas São João e São Martinho aparecem como um retângulo, São 

Tiago surge novamente como um forte abaluartado e o muro volta às feições de 

1630. E na “Demonstrasão do Rio de Ianeiro. Feito por João Teixeira, Cosmographo 

de Sua Magestade. Anno de 1645”, Santa Cruz mantém a forma representada 
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anteriormente, mas São João volta ser representado de forma abaluartada, assim 

como São Tiago, e aparecendo São Bento, na verdade uma bateria na base do 

morro (CASTRO, 2009, p. 190-192). E na “Aparencia do Rio de Ianeiro”, de 1666, as 

fortificações de Santa Cruz, São João, São Tiago e São Bento (sic) são 

representadas como abaluartadas. 

Para além da variação dos fortes nas cartas, ora surgindo ora 

desaparecendo, é sintomático que a primeira fortificação construída pelos 

portugueses quando da mudança da cidade para o alto do Morro do Castelo, a 

Fortaleza de São Sebastião, não apareça nos mapas. Há duas explicações 

possíveis para isso. Poderia ser uma questão de escala, mas sabemos que 

fortificações menores foram representadas, por vezes com uma convenção. A outra, 

que nos parece mais factível, é que a fortaleza não mais atenderia sua finalidade 

defensiva. Aliás, um documento de 1649 a qualifica como um “fortinho” (CASTRO, 

2009, p. 188). Ainda assim, ela existia como uma plataforma no alto do morro no 

final do século XVII. 

Outro ponto é sobre “muralhas” que teriam existido no Rio de Janeiro 

antes do século XVIII. Rodrigo Espinha Baeta (2010, p. 349) afirmou que as cidades 

tinham a necessidade de “se ‘apertar’ entre seus limites de proteção”, que poderiam 

ser “acidentes naturais” ou “barreiras edificadas, como as muralhas que vão cercar 

as cidades lusas e alguns núcleos importantes do litoral brasileiro”. 

Ora, não há dúvidas que várias povoações brasileiras dos séculos XVI e 

XVII tenham se originado a partir de fortificações, mas contrariamente ao que 

afirmou Rodrigo Espinha Baeta, somente Salvador foi planificada para ser uma 

cidade com muralhas. Houve projetos de construção desse tipo de obstáculo em 

várias cidades nos séculos XVII e XVIII, mas eles, mesmo que iniciados, nunca 

foram concluídos. 

Sobre as referências a um “muro” que fecharia a parte alta do Morro do 

Castelo, Mauricio de Almeida Abreu (2010, V2, p. 227) nos lembra do testemunho de 

Gabriel Soares de Souza, de que o Governador-Geral “assentou a cidade [no alto do 

morro em 1567], que [a] murou com muros de taipas com suas torres, em que pôs 

artilharia necessária”, corroborando o que declarara o próprio Mem de Sá, como 

vimos anteriormente. Portanto, não estamos falando de um muro de alvenaria, de 

pedra e de cal, mas sim de algo muito mais simples, fácil de construir, mas, 
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sobretudo, frágil, ao contrário do que o conceito sugere. 24 E daí provavelmente não 

ser objeto de representação nos mapas.25 

 

A ascensão da cartografia matemática e as primeiras imagens reais 
 

A descoberta de ouro em Minas Gerais beneficiou o Rio de Janeiro pelo 

tráfico feito através de seu porto. A riqueza acumulada acabou por gerar a cobiça da 

França e seus corsários, que conseguiram capturar a cidade em 1711, obtendo um 

grande butim. A consequência desse evento foi a Coroa ordenar reparar e melhorar 

as antigas fortificações e construir outras novas na cidade, enviando para isso o 

Brigadeiro João Massé, francês ao serviço de Portugal desde 1705 (CORRÊA-

MARTINS, 2016, p. 98 e 99). 

A “Planta da Cidade de Saõ Sebastiaõ do Rio de Janeiro, com súas 

Fortifficaçoins”, secundada pela “Rellacao de todas as fortificacoens e reparacoens 

necessarias para a conseruacao e defensa da Cidade de São Sebastiao do Rio de 

Janeiro e de seu porto, referidas as plantas que vao a parte”26, apontam para a 

edificação de muralhas em fortificações já existentes, como a Fortaleza de São 

Sebastião, como também para a construção das então projetadas fortalezas da 

Conceição, no morro do mesmo nome, como a de São José, na Ilha das Cobras, 

além de uma posição no Morro de Santo Antônio. Mas a grande novidade era um 

muro de pedra com cerca de 5,28m de altura, 3,08m de largura e 660m de 

comprimento, e que se destinava a defender a cidade de ataques vindos do interior. 

Ou seja, uma verdadeira muralha, que, ao final não foi concluída e desapareceu no 

tecido urbano.27 E, para que não restasse dúvida de que a defesa era o motivo 

principal da “planta”, as fortificações foram representadas em uma escala dobrada 

                                                 
24 ABREU (2010, V2, p. 229), ao escrever sobre a parte alta do Morro do Castelo, alertou para “as 
armadilhas da iconografia”, pois, neste caso, as ilustrações disponíveis eram bem posteriores aos 
anos iniciais da ocupação, representado “situações paisagísticas que só se materializaram mais 
tarde”. 
25 Outra estrutura defensiva que foi utilizada, mas que dificilmente aparece desenhada são as 
trincheiras, construídas sobretudo na parte baixa da cidade. Um exemplo é que foi erigida em 1631, 
ligando os morros do Castelo e São Bento (CASTRO, 2009, p. 186). 
26 Há uma transcrição desse documento em Ferrez (1972, p. 210-215). Hoje se sabe que esse projeto 
não foi apenas ideado por João Massé, mas teve também a participação do Governador Francisco de 
Tavora. A respeito, ver Corrêa-Martins (2014). 
27 A respeito ver CORRÊA-MARTINS (2016, p. 100-103). 
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em relação à cidade (CORRÊA-MARTINS, 2014, p. 10). Ou seja, aparentavam ser 

muito maiores do que de fato eram. 

Enquanto se buscava fortificar a cidade, a Coroa portuguesa, preocupada 

com o momento em que teria de discutir os limites coloniais na América com a 

Espanha, começou a se preparar para tal, ativando a formação de profissionais 

capacitados em cartografia, geografia e astronomia, e D. João V nomeou, em 18 de 

novembro de 1729, “dous Religiozos da Companhia de JEZus peritos nas 

Mathematicas que São Diogo Soares e Domingos Capace” para “fazeremçe Mapas 

das Terras do[s] dito[s] Estado[s do Brasil e Maranhão] não sô pella marinha mas 

pellos Certoens” (CORTESÃO, 1951, Prt III, V.1, p. 265). 

Eles vieram para o Rio de Janeiro, onde iniciaram seus trabalhos, dos 

quais temos uma ligeira descrição em um parecer do Conselho Ultramarino, de 26 

de janeiro de 1731. Nele era dito que o Padre Diogo Soares, em carta de 4 de julho 

de 1730, informava que, entre outras atividades, “tinhão visto, sondado e riscado 

todo aquelle grande recôncavo [i.e., a Baía da Guanabara] e suas Ilhas que são 

inumeráveis; vizitado, medido e feito plantas de todas as suas fortalezas”.28 

Nas plantas das fortificações cariocas que o Padre Diogo Soares traçou, 

como as das fortalezas de São Sebastião, da Conceição e São João, e dos fortes de 

Villegagnon e da Lage, ele também nos proporcionou as perspectivas das mesmas, 

apresentadas como um cartucho em um dos cantos que, juntamente com a 

perspectiva da Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, atribuída ao Brigadeiro 

José da Silva Paes são apresentadas juntas, salvo engano, pela primeira vez. 

(Figura 7)  

O que as plantas então executadas e, especialmente as perspectivas das 

fortificações representadas nos proporcionam, é verificar que algumas possuem um 

desenho simples, com muralhas e baluartes, com edificações escavadas no interior 

da muralha, como nas fortalezas de São Sebastião e na Conceição, outras com 

construções sobre a esplanada, como nos fortes de Villegagnon, e de São Martinho 

e São João, estes últimos formando a Fortaleza de São João. Já a Fortaleza de São 

José apresenta um grau de complexidade maior, devido à topografia irregular da Ilha 

das Cobras. E com relação ao Forte da Lage a imagem não denuncia a 

                                                 
28 Doc. nº LVIII, Parecer do Conselho Ultramarino – “Sobre a conta que dá o Padre Diogo Soares, da 
Companhia de Jezus, do que tem obrado na Capitania do Rio de Janeiro, ...” (CORTESÃO, 1951, Prt 
III, V.1, p. 272). 
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complexidade envolvida na sua construção, como a necessidade de transportar tudo 

do continente, e ainda lutar contra o mar, assim como tinham feito os franceses 

quase dois séculos antes.29 

As dimensões das fortificações representadas  eram modestas. A maior, 

São José, tinha um comprimento de cerca de 400m, com uma largura inferior a 90m. 

Já a menor, a da Lage, tinha perto de 60m de “diâmetro”. Ou seja, não se 

comparavam com fortificações como a do Guincho, em Cascais, ou São Julião da 

Barra mas estavam mais próximos das dezenas de pequenos fortes construídos ao 

longo da costa portuguesa, como o Forte de São Francisco Xavier, mais conhecido 

“Castelo do Queijo”, no Porto. 

Mas um aspecto a ser ressaltado era o pequeno ou pouco interesse com 

aqueles que iriam operar aquelas defesas. Nas fortalezas de São Sebastião e 

Conceição não há “quartéis”, ou seja, acomodações para todos os soldados, 

resumindo-se às instalações existentes para o comandante, normalmente alguém 

nomeado sem ter, necessariamente, preparação militar, além de alguns servidores. 

Já os demais tinham exíguos quartéis, sendo que apenas os fortes da entrada da 

barra e Villegagnon eram permanentemente ocupados então Somente mais tarde, 

na segunda metade do século XVIII é que os “quartéis” seriam erigidos. 

 

                                                 
29 A construção do Forte da Lage atendia a necessidade de cruzar fogos com as fortalezas de Santa 
Cruz e São João, de maneira semelhante ao Forte de São Lourenço do Bugio, na foz do rio Tejo, com 
São Julião da Barra. 
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Figura 7 – Perspectivas de algumas fortificações do Rio de Janeiro na primeira metade do 
século XVIII, de Diogo Soares, modificadas para este trabalho. Fortalezas: A, de São 
Sebastião, B, da Conceição, C, de São José da Ilha das Cobras, E e F, de São João. Fortes: 
D, de Villegagnon e G, da Lage. As ilustrações A, B, D, E, F e G são de autoria de Diogo 
Soares. A ilustração C é atribuída ao Brigadeiro José da Silva Paes. Acervo da Mapoteca do 
Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro. 
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Evidentemente o descompasso entre o território a se defender, ou seja, a 

Baía da Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro, comparado com os meios 

disponíveis, que as plantas e mapas do século XVIII explicitavam, não era 

desconhecido dos governadores da capitania. Assim, vemos esforços, reais ou não, 

registrados nos vários planos de defesa apresentados, bem como nas 

comunicações com a Metrópole, no sentido de aumentar o número de fortificações, 

fossem elas ligeiras, feitas de “faxina” (terra e madeira), fossem de pedra e cal, 

sendo estas mais caras e, portanto, de mais difícil realização (CORRÊA-MARTINS, 

2013). 

O fato é que agora as fortificações se integravam, na construção da carta 

topográfica, com os outros elementos representados, sem receber um destaque 

exagerado como acontecia antes, o que pode ser observado nas várias plantas 

produzidas a partir da segunda metade do século XVIII tendo a cidade do Rio de 

Janeiro como tema. 

Isso também se refletiu nas produções de viajantes estrangeiros, militares 

ou não, que por ali passaram de meados dos setecentos em diante. De fato, isso 

transparece nas ilustrações produzidas por naturalistas e artistas europeus, que 

antes eram impedidos de percorrer o território brasileiro, passaram em 1808, com a 

transmigração da Família Real para o Brasil, e se fixando no Rio de Janeiro, a poder 

percorrer a então sede do império português. Suas vistas agora se fixavam na 

paisagem luxuriante, na fauna e flora exóticas, no casario e nos habitantes da terra, 

sendo as fortificações praticamente ignoradas, algo distinto do que se fizera 

anteriormente. A preocupação agora é mostrar o espaço geográfico, onde fortes e 

fortalezas nada mais são que pequenos acidentes da paisagem (Figura 8). 

Em relação ao sistema defensivo, com o passar do tempo, e com exceção 

das fortificações da barra e Villegagnon, as demais perderam sua importância ou 

finalidade, tendo algumas sido demolidas, tal qual São Sebastião e São Tiago, e 

outras foram envolvidas por edificações, como Conceição e São José da Ilha das 

Cobras, como que desaparecendo dentro do panorama da cidade. 

As fortificações da entrada da baía foram reformadas na segunda metade 

do século XIX e início do XX, além de outras terem sido construídas, o que não 

impediu que antes da metade do século passado já fossem consideradas obsoletas. 
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Figura 8 – [Vistas do Rio de Janeiro: cidade e baía], de Joseph Alfred Martinet, Gravuras n. 
6, 1, 2 e 3 [circa 1850]. Acervo da Seção de Iconografia da Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro. Modificadas para este trabalho. A, Forte do Gragoatá, B, Ilha de Boa 
Viagem, C, Fortaleza de Santa Cruz, D, Forte da Lage, E, Bateria de São José, Fortaleza de 
São João, F, Forte de Villegagnon, G, Outeiro da Glória, I, Forte de São Tiago, J, Fortaleza 
de São Sebastião/Castelo, L, Igreja da Candelária, M, Fortaleza da Conceição, N, Mosteiro 
de São Bento, O, Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. 
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CONCLUSÕES 
 

Frente à necessidade de apresentar novas terras, povos e animais até 

pouco antes desconhecidos à uma sociedade que recém escapava do flagelo da 

Peste Negra, e onde os reis, aliados aos setores mercantis, impunham-se aos 

antigos terratenentes, estabelecendo sua autoridade e demandando conhecer 

melhor os territórios que dominavam, bem como aqueles que podiam almejar 

conquistar., cosmógrafos e cartógrafos europeus foram confrontados com a tarefa 

de expor essa avalanche de novidades. 

Para tal, aqueles homens contavam tanto com a curiosidade inerente do 

ser humano, como com a disponibilidade da prensa de tipos móveis recém-criada, 

que permitia a produção de livros em larga escala, com consequente redução de 

custos, possibilitando que mais pessoas adquirissem suas produções, desde que 

tivessem recursos para tanto. 

Assim, os relatos de viagens e as cosmografias se espalharam, 

divulgando as novidades, contando ainda com o forte apelo das imagens, 

produzidas por uma legião de artífices, desenhistas e gravadores, entre eles vários 

artistas conhecidos como Albrechet Dürer e Hans Holbein (BAGROW, 2010, p. 21). 

Portanto, muitas das representações que hoje conhecemos, 

especialmente dos séculos XVI e XVII, são produtos não das mentes e mãos dos 

cosmógrafos ou cartógrafos, mas sim de ilustradores e gravadores que trabalhavam 

tanto para as tipografias como para as oficinas cartográficas, que traduziam em 

imagens aquilo que liam e ouviam daqueles que chegavam das terras que sequer 

sabiam existir. A eles coube dar forma a algo que outros viram, mas com base no 

ferramental mental que aqueles artífices possuíam. E assim acabaram por 

conformar uma visão de mundo que durou muito tempo. E aqui se inserem, como 

vimos, os elementos europeus nas ilustrações da obra de André Thevet relativas ao 

Forte de Colligny, mas sobretudo da “fortificada” Henryville, que tem suscitado tantas 

discussões ao longo do tempo. 

Mesmo os mapas manuscritos, produzidos por cartógrafos ou pessoas 

com algum conhecimento de desenho, também não escaparam à dificuldade de 

representar o cenário geográfico, cujo exemplo apresentado, de Jacques de Vau de 

Claye, evidenciou sua escolha em registrar as fortificações de São Sebastião e São 
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Tiago como se muralhas de pedra tivessem, enquanto a cidade foi desenhada com 

casas praticamente iguais, em uma possível primeira utilização de uma convenção 

cartográfica relativa ao Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. 

As convenções relativas às fortificações, com o uso de um desenho 

esquemático de forte abaluartado, se impuseram nas gravuras impressas, tanto 

holandesas como italianas, continuando na representação de outros elementos 

como a cidade e seu tecido urbano de acordo com os padrões europeus, em uma 

imagem idealizada. 

Nos mapas produzidos pela família Teixeira Albernaz inicialmente se 

utilizou, para desenhar os fortes, imagens como quadrados e torres medievais. 

Mesmo na carta de 1631, onde se fez um destaque para a Fortaleza de Santa Cruz, 

o que se vê em planta e perfil são imagens de uma fortificação do final do período 

medieval. E, com o avançar do tempo, acabaram por adotar também a convenção 

do forte abaluartado já referida. 

Foi somente no século XVIII que as representações das fortificações 

começaram a apresentar alguma veracidade, fruto da imposição do rigor matemático 

na execução das plantas que, em um primeiro momento, na Planta de 1712-1713, 

ainda exibiu certa distorção, pois além de serem desenhadas com o dobro do 

tamanho em relação à cidade e seus quarteirões, estavam juntas fortificações 

existentes com outras apenas projetadas. Mas em 1730 elas foram cartografadas 

adequadamente pelo Padre Diogo Soares, o que possibilitou ver algumas das 

fortificações existentes no Rio de Janeiro como então elas se encontravam e como 

efetivamente eram: de desenho simples, de perfil baixo, e com dimensões 

acanhadas em relação às existentes na Metrópole. A partir de então as fortificações 

passaram a integrar as cartas como edificações com finalidade específica, mas sem 

atrair ou ter maiores detalhes como antes. 

Por fim, como nosso trabalho evidenciou, se verifica que a tarefa de 

representar o mundo real não é das mais fáceis. 
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