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Resumo

Oliveira, Luiza Nascimento de; Mattos, Ilmar Rohloff de. Plantas de
fortificação do Rio de Janeiro: arquitetura militar e a defesa do
Império (1700-1730). Rio de Janeiro, 2014. 140p. Dissertação de Mestrado
– Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

O presente trabalho tem por objetivo analisar as plantas de fortificação para
a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, de autoria do padre matemático
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1212258/CA

Diogo Soares, no que diz respeito a sua utilização como um instrumento de
governo da Monarquia Portuguesa para a cidade e para a defesa do Império. Para
tal, criou-se metodologia de leitura das plantas de fortificação a partir do estudo
dos tratados de arquitetura militar dos padres Soares e Luiz Gonzaga. Percebemos
que as plantas de fortificação respondiam ao duplo desafio posto à Monarquia
Portuguesa na pós-Restauração de manter a soberania do Reino e preservar as
conquistas coloniais. Do mesmo modo, procuramos analisar a forma pela qual tais
desenhos se constituíram em uma linguagem específica que fez parte do discurso
político Setecentista para afirmar a soberania portuguesa.

Palavras-chave
Plantas de fortificação; arquitetura militar; Diogo Soares; Luiz Gonzaga;
Rio de Janeiro Setecentista.

Abstract

Oliveira, Luiza Nascimento de; Mattos, Ilmar Rohloff de (Adivisor).
Fortification plans of Rio de Janeiro: military architecture and defense
of the Empire (1700-1730). Rio de Janeiro, 2014. 140p. MSc. Dissertation
– Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

This study aims to analyze plans fortification for Saint Sebastian of Rio de
Janeiro city, performed by mathematical priest Diogo Soares, regarding its use as
an instrument of the Portuguese Monarchy government to the city and to the
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defense of the Empire. To this end, a reading methodology was created for the
plans fortification based on the study of the military architecture treaties of priests
Soares and Luiz Gonzaga. We noticed that the fortification plans answered the
double challenge to the Portuguese Monarchy after the Restoration: to maintain
the sovereignty of the Kingdom and to preserve the colonial conquests. In the
same way, we tried to analyze the manner in which such designs were used as a
specific language that was part of the eighteenth-century political discourse to
assert Portuguese sovereignty.

Keywords
Fortification plans; military architecture; Diogo Soares; Luiz Gonzaga;
eighteenth century Rio de Janeiro.
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