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Bicentenário da Fortaleza de Nossa Senhora 
da Assunção: o caso singular de uma obra de 

arquitetura militar com função simbólica*  

** Sócio efetivo do Instituto do Ceará.

José LiberaL de Castro**

Neste ano de 2012, transcorre o 2º. centenário do início das 
obras da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, provavelmente a 
última das fortificações abaluartadas erguidas pelos portugueses no 
Brasil. Os trabalhos foram iniciados em 12 de outubro de 1812, um 
decênio antes da Independência, embora se deva lembrar que a atual 
fortaleza, edificação bissecular, foi antecedida, desde meados do sé-
culo XVII, por várias pequenas obras de defesa, localizadas no mesmo 
sítio, feitas e refeitas, porque sempre resolvidas construtivamente de 
modo precário. 

Quanto a essas precedências efêmeras, vale assinalar que, por 
longo tempo, os pedidos dos dirigentes da Capitania, encaminhados em 
favor da execução de obra “de pedra e cal”, jamais se viram atendidos, 
fosse por falta de interesse das autoridades reais, fosse por não haver 
necessidade de investimentos. O acúmulo de negativas motivava frus-
tração amarga nos moradores da Vila, inconsiderações que explicam as 
obras tardias da presente versão da Fortaleza, na verdade, efetivadas 
por esforço dos próprios moradores, empenhados no financiamento dos 
trabalhos, com dádivas diversificadas, de doações polpudas a contribui-
ções mínimas. As ideias sobre empreendimento de porte surgiram na 
administração do governador Luiz Barba Alardo de Meneses, transcor-

* Este artigo, dedicado à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, embora considere matéria de 
certo modo especializada, talvez árida, entretanto, vale antecipar, procura amenizá-la nos itens 
finais – 7, 8 e 9, concernentes a aspectos outros, não militares, correlacionados à fortificação.
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rida entre 1808 e 1812, mas somente se materializariam na gestão de 
seu sucessor, o governador Manuel Ignácio de Sampaio Pina e Freire, 
conforme projeto do tenente-coronel de engenheiros Antônio José da 
Silva Paulet, responsável pelos trabalhos de construção. (Figura 1).

  
1 Antecedências

Durante todo o primeiro século de permanência no Brasil, os portu-
gueses não se interessaram pela então chamada “costa leste-oeste”, da 
qual o Ceará fazia parte. Sem dúvida, a imensa região que ia do cabo de 
São Roque, no Rio Grande do Norte, ao braço oriental da foz do Amazonas, 
teve suas terras desprezadas, por se afigurarem impróprias à implantação 
da agroindústria do açúcar. Esse extenso litoral, formado por praias are-
nosas, ora perlongadas por infindas sequências de dunas móveis, ora reco-
berto de mangues espalhados e densos, mostrava-se, portanto, à primeira 
vista inviável a qualquer projeto de exploração agrícola. 

No fim do século XVI, a notícia da presença de franceses no Ceará, 
divulgada e interpretada em Pernambuco como decorrente da descoberta 
de riquezas minerais, entusiasmou Pero Coelho de Sousa, açoriano resi-
dente na Paraíba, o qual, com recursos próprios, acrescidos com a ajuda 
de um cunhado rico, decidiu organizar uma expedição ao Ceará, em 1603. 
Com efeito, expulsou os franceses para o Maranhão e, de retorno, tentou 
fixar-se perto da embocadura do rio Ceará, levantando um forte inci-
piente, cercado por pequena povoação. Ocorrências adversas e o próprio 
comportamento de Pero Coelho inviabilizaram o intento.

A propalação de posteriores propósitos de estabelecimento defi-
nitivo dos franceses no Maranhão levou os governadores de Pernambuco 
a organizar expedições militares com o intuito de expulsá-los. Nos 
planos de conquista do território, previram-se ações em dois momentos. 
Inicialmente, reunião da tropa no Ceará, a fim de, em seguida, transfe-
ri-la para o Maranhão, ultimando o assalto, tentado no momento de-
vido. A organização da primeira fase ficou a cargo de Martim Soares 
Moreno (1585-1650?), sobrinho do Governador de Pernambuco, mi-
litar integrado aos índios potiguaras desde a adolescência e já conhe-
cedor da terra cearense, pois havia participado da incursão de Pero 
Coelho, ainda muito jovem. Em 1611, no mesmo local onde se instalara 
Coelho, na margem direita e perto da foz do rio Ceará, Martim ergueu 

          



11Bicentenário da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção

Fi
gu

ra
 1

 - 
Fo

rta
le

za
 d

e 
N

os
sa

 S
en

ho
ra

 d
a 

A
ss

un
çã

o.
 V

is
ta

 g
er

al
. 

Fo
to

 F
ra

nc
is

co
 V

el
os

o.



Revista do Instituto do Ceará - 201212

novo forte, decisão que faz admitir o total desaparecimento das instala-
ções primitivas. A segunda fase das operações, desenvolvida no 
Maranhão por tropa numerosa, finalizou-se com a conquista de São 
Luís, em 1615. No ano seguinte, os portugueses já fundavam Belém do 
Pará, numa das bocas do Amazonas.

A subsequente ocupação das terras ocidentais da “costa leste-
-oeste” deparou, contudo, problemas provocados por dificuldades de 
interligação marítima de São Luís e Belém com o Recife e Salvador, a 
capital da Colônia, então efetuada em navios a vela. Como as correntes 
oceânicas e os ventos corriam no mesmo sentido, de leste para oeste, as 
viagens de ida se faziam rapidamente, mas o retorno tornava-se difícil 
ou até inviável. Esse impasse logo foi superado com o estabelecimento 
de rotas diretas de São Luís e Belém a Lisboa, propiciando a formação 
de um sistema isolado de relacionamento que induziu a criação do 
Estado do Maranhão e Grão-Pará, administrativamente separado                       
do Estado do Brasil. No começo, o Ceará ficou vinculado àquele pri-
meiro Estado, sendo depois transferido para alçada do Estado do Brasil, 
na condição de capitania subalterna aos governadores de Pernambuco. 

Quanto às ações de Martim Soares Moreno em terras cearenses, 
esclareça-se que, concluída a conquista do Maranhão e após várias pe-
ripécias, retornou ao seu forte, na Barra do Ceará, onde permaneceu por 
10 anos na condição de capitão-mor, até 1631, quando se retirou para 
Pernambuco, a fim de combater os holandeses. Em 1637, no cumpri-
mento de determinações do recém-chegado Conde Maurício de Nassau, 
relativas à ampliação das terras ocupadas no Brasil, tropas vindas do 
Recife conquistaram o forte construído por Martim, então defendido 
por uma pequena guarnição. Instalados por sete anos na antiga fortifi-
cação portuguesa, mas desentendidos com os índios, os holandeses 
foram por estes atacados e, por fim, trucidados, em consequência de 
revolta contra as tentativas de escravizá-los. 

Em 1649, passado um lustro, durante o qual o território cearense 
ficou desabitado de europeus, novamente os holandeses retornaram ao 
Ceará, agora, na expectativa de explorar a prata. Orientavam-se pelas 
indicações extorquidas de um soldado português que servira com 
Soares Moreno, aprisionado em Pernambuco, e torturado. Não se ins-
talaram, porém, na barra do rio Ceará, já assoreada, sem acesso, mas 
em ponto mais de uma légua a leste, à margem esquerda do riacho 
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1  Conquanto a fortificação fosse dedicada a Nossa Senhora da Assunção, padroeira do povoado e 
da futura Cidade da Fortaleza, o culto àquela invocação jamais despertou o entusiasmo dos fieis, 
o que explica a acolhida fervorosa de outras devoções marianas, aliás, difundidas somente no 
século XX. Quando dos primeiros dias da Vila, como os habitantes somente dispunham da ca-
pela da Fortaleza para assistir aos ofícios religiosos, as mulheres muitas vezes se sentiam cons-
trangidas pela importunação dos soldados. A fim de contornar a situação desagradável e para 
geral alívio dos aborrecimentos, foi erguida uma Igrejinha no exterior do quartel, em suas pro-
ximidades, dedicada a São José. A população logo demonstrou simpatia pela nova capela e por 
seu orago, cuja devoção fortaleceu-se com o estabelecimento de correlações entre o dia da festa 
do santo e a confirmação do inverno ou da deflagração de uma seca. Transcorrido o tempo, a 
pequena igreja de São José, demolida, reconstruída e aumentada mais de uma vez, tornou-se 
matriz da Vila, transformando-se, por fim, na atual Catedral Metropolitana fortalezense. 

Pajeú, onde Mathias Beck, comandante dos exploradores, levantou um 
pequeno forte, denominado Schoonenborch, em homenagem a seu 
chefe em Pernambuco.

Derrotados seguidamente nos Guararapes em 1648 e 1649, os ho-
landeses mantiveram-se confinados no Recife e arredores em precária 
situação. Encontrar algo de valia em ponto não muito distante, acessível 
por mar, avultava como substitutivo à produção de açúcar interceptada. 
A prata buscada por Beck, cumpre lembrar, já havia sido procurada por 
Moreno, todavia sem resultados objetivos, com catas suspensas por 
ordem dos reis de Espanha, a fim de evitar concorrência com as minas da 
Bolívia. Em 1654, em obediência aos termos da capitulação assinada no 
Recife, a fortificação foi entregue pacificamente aos portugueses, que a 
denominaram Forte de Nossa Senhora da Assunção.               

Não se sabe o que motivou a escolha do nome, conferido pelo 
próprio comandante Álvaro de Azevedo Barreto à fortificação. Supõe-se 
que a preferência decorreu de provável devoção pessoal do militar, 
porque, um pouco antes, em 1640, quando da restauração do trono lusi-
tano, D. João IV havia consagrado Portugal e seus domínios a Nossa 
Senhora da Conceição, invocação mariana cultuada em Vila Viçosa, 
sede do palácio ducal da nova dinastia de Bragança. Conquanto esta 
decisão real certamente fosse do conhecimento de Barreto, o coman-
dante optou por homenagear Nossa Senhora da Assunção, venerada 
como padroeira do Reino durante a anterior dinastia de Avis, iniciada 
em 1385 e extinta, havia em 1580.1 

As indicações fornecidas pelo soldado português aprisionado, a 
mesma localização das catas interrompidas, além de outras informações 
documentais pertinentes constituem dados que levam a admitir tenham 
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2  O diário de Matias Beck (1903: 357, 568, 574, 581) apresenta duas informações de interesse. 
A primeira assinala que os holandeses chegaram em 3 de abril de 1649, enquanto a segunda 
afirma  que o forte já se encontrava em condições de ser ocupado em 22 de abril. Desenho 
pertinente, guardado no Arquivo Real Holandês, da Haia, elaborado na ocasião pelo constru-
tor do forte, mostra-o cercado por galpões, estes indicados como “velhos armazéns” (oude 
magazyn). Em vista do rápido transcurso das obras, de vinte dias apenas, a indicação constan-
te do desenho faz admitir que no local escolhido por Beck havia instalações antigas, os “ve-
lhos armazéns”, indubitavelmente construídos por Martim Soares Moreno, quando dos traba-
lhos de prospecções da prata.

3 “(...) a maior parte dos fortes [holandeses] era construída de terra socada, que se deteriorava ra-
pidamente sob a ação das chuvas.” (BOXER, 1961: 345).

4  Assinala Antônio Bezerra: “ (...) a fortaleza de Nossa Senhora da Assumpção, a qual foi manda-
da levantar por D. Pedro de Mello, governador do Maranhão, no anno de 1660.” (1895, 167).

os holandeses montado suas instalações em ponto já ocupado por 
Martim Soares Moreno.2

As obras militares holandesas no Brasil eram sabidamente frá-
geis, deficiência que explica a pouca resistência oferecida ao assédio 
das tropas luso-brasileiras nas guerras da Restauração em Per-
nambuco.3  Por tal razão, o forte levantado no Ceará, em decorrência da 
debilidade de sua construção, já se mostrava arruinado pouco tempo 
depois da rendição, em 1654. Refeita em 1660, por ordem dos governa-
dores do Maranhão, a nova fortificação também logo se desmoronou, 
sendo posteriormente demolida e reconstruída várias vezes.4

Tantas vezes desmoronado como refeito ao longo de sua história, 
o Forte de Nossa Senhora da Assunção conheceu várias versões. 
Algumas referidas vagamente, outras com a aparência física documen-
tada, como é o caso da mencionada fortificação holandesa e também da 
defesa em estacada, que se vê no desenho dito Villa nova da Fortaleza 
de Nossa Senhora da Assumpção da Capitania do Ciará Grande. 
Trata-se de uma perspectiva de concepção naïve, mandada executar 
pelo capitão-mor Manuel Francês em 1731, preservada no Arquivo 
Histórico Ultramarino, em Lisboa (IRIA, 1966: 49), desenho divulgado 
pelo padre Serafim Leite no tomo III, de sua História da Companhia de 
Jesus no Brasil (p. 84-5).

Informações escritas e gráficas mais pormenorizadas concen-
tram-se, porém, na penúltima versão da Fortaleza, provavelmente cons-
truída entre 1790 e 1799 pelo derradeiro dos capitães-mores, Luiz da 
Mota Féo e Torres. Pequena obra de defesa demolida para a construção 
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da fortificação atual, ficou devidamente documentada em 1800 por 
meio de levantamento gráfico elaborado quando da inspeção efetuada 
pelo então 1º. tenente de Artilharia Francisco Xavier Torres. O desenho, 
conservado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (IRIA, 1966: 
49), mostra um retângulo murado, com dimensões reduzidas, em torno 
de 160 x 130 palmos (35,20m x 26,60m), apresentando dois dos cantos 
chanfrados. (Figura 2). Seria apenas uma “bateria”, como consta do 
Auto de Demarcação da nova fortaleza, documento transcrito à frente5.  
A mesma fortificação também aparece lançada em perspectiva no 
Prospecto do porto da Fortaleza Do Siará Gr, tirado pelo Capitão de 
Fragata Francisco Antônio Marques Giraldes, em 1811, belo desenho 
guardado no Arquivo Histórico do Exército. (CASTRO, 1997: 46-54). 
Na mesma ocasião, em visita ao Ceará, o comerciante Henry Koster, 
súbdito inglês. confirmava com palavras a aparência da fortificação, “da 
qual procedia o nome da Vila”, assinalando-a situada no alto de um 
morro arenoso, junto da área construída, formada por um talude de 
areia ou terra na face voltada para o mar e reforçada, no lado interno, 
por estacaria enfiada em chão frouxo6. 

Os sertões

No primeiro quartel do século XVIII, índios tapuias que habi-
tavam os sertões do Ceará foram dizimados ou expulsos por força das 
ações punitivas dos terços paulistas contratados pelos governadores de 
Pernambuco. Aculturados os índios remanescentes e removidos os en-
traves à penetração, o interior da Capitania recebeu levas de gentes 
vindas do Nordeste Oriental, em que se incluíam colonos portugueses. 
A criação do gado, desenvolvida pelos ocupantes de terras concedidas 

5 De acordo com a definição de Fortes: Bateria he um parallelogramo sobre citio conveniente com 
que se faz um leito solido com massame de pedra e cal, ou de pranchoens para jogar a Artelharia 
por canhoneiras abertas no seu parapeito, como mostra a letra A: o seu leito se chama ordinaria-
mente plata-forma. (FORTES, 1729: 16). Fortes acrescenta que as baterias podiam ser levantadas, 
horizontais ou enterradas. A antiga bateria da Assunção, localizada no alto de uma colina, seria do 
tipo levantada. 

6 The fort, from which the place derives its name, stands upon a sand-hill close to the town, and 
consists of a sand or earth rampart toward the sea, and of stakes driven into the sand on the land 
side. (KOSTER, 1816: 113).
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em sesmarias, objetivava o suprimento dos engenhos de açúcar, princi-
palmente em Pernambuco, com gado consumido como alimento ou uti-
lizado como força de tração. As atividades promovidas pelos migrantes, 
ligadas à pecuária extensiva, rapidamente prosperaram em campos 
inexplorados, de sorte que, no fim do século, o território cearense já se 
mostrava de todo conhecido por seus habitantes. Como as glebas eram 
cedidas em sesmarias, a instalação de uma fazenda exigia parcos inves-
timentos, embora, em contrapartida, os lucros fossem reduzidos. 

Estabelecidas as primeiras fazendas, algum tempo depois, em 
vez de o gado ser enviado vivo para o Nordeste Oriental, os proprietá-
rios decidiram reunir suas boiadas na vila do Icó, ponto central da 
Capitania, de onde desciam em tropel pelas margens do rio Jaguaribe, 
até a foz, na vila do Aracati. Nas “oficinas” dessa vila, com fartura de 
sol e sal, as reses eram “carneadas”, isto é, abatidas, além de retirado e 
atanado o couro. Talhada a carne em mantas, salgada e transformada 
em charque, o produto seguia por mar para Pernambuco, onde era con-
sumido ou exportado para outras partes do País com o nome de “carne 
do Ceará”. Ambas as vilas, do Icó e do Aracati, beneficiadas com essas 
atividades terciárias, tornaram-se as mais prósperas da Capitania no 
século XVIII.

 
***

 Durante o ciclo da pecuária, embora o litoral cearense, de praias 
arenosas e desertas, não mostrasse préstimos, ainda assim, sempre foi 
mantida a incipiente povoação nascida junto do forte da Assunção. O 
precário e isolado estabelecimento humano, apesar pouco proveitoso, 
preenchia um longo vazio no litoral, mostrando-se útil como ponto de 
ajuda a naus desgarradas e à observação de barcos estranhos. Ocupava 
ponto estratégico, pois se situava na metade do caminho marítimo entre 
o Recife e São Luís do Maranhão, pontos básicos da administração por-
tuguesa na Colônia. Sem dúvida, a presença forçada da guarnição no 
pequeno estabelecimento, embora diminuta, atendia à recomendação de 
Soares Moreno em sua Relação do Ceará, enviada aos reis de Espanha 
em 1618, que assim se expressava: 

(...) se deve sustentar aquillo [o ponto de apoio] para estalagem dos 
que forem e vierem do Maranhão e Pará para Pernambuco, que hindo 
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destroçados do caminho alli refazem assim de mantimentos como de 
Indios para os acompanhar tambem servirá para nossos Navios para o 
que lhe for necessario (...). (1903: 196).

Amparada militar e economicamente pela tropa mínima de um 
forte desguarnecido, a povoação continuou pequena e relegada ao longo 
do século XVIII, apesar de erigida em vila no ano de 1726. Não desa-
parecera, de certo modo, apenas porque nela residiam os capitães-
-mores, representantes militares dos governadores de Pernambuco. 

2 Emergência da Vila da Fortaleza    

Às vésperas do alvorecer do século XIX, registraram-se na 
Capitania dois eventos que iriam alterar o sistema econômico vigente, 
com reflexo imediato na vida da pequena vila do forte da Assunção. 

O primeiro fato recaiu na introdução do plantio do algodão em 
terras próximas, financiado por portugueses moradores na Vila. As ati-
vidades decorrentes da exportação do produto escoado por porto, em-
bora precário, serviriam de alicerce à expansão urbana fortalezense. O 
segundo evento consubstanciou-se na concessão de autonomia admi-
nistrativa à Capitania, em 1799, até então, subalterna ao governo de 
Pernambuco. A nova situação favorecia o Ceará sob vários modos, que 
agora ficava vinculado, sem intermediários, ao sistema de adminis-
tração real. Deste modo, ganhava dirigentes próprios, nomeados pelo 
rei, e passava a contar com permissão de firmar comércio diretamente 
com Portugal e África, vantagem esta logo ampliada para diferentes 
países, após a abertura dos portos em 1808. Os efeitos dessas providên-
cias benéficas seriam imediatos, pois, em 1811, já se instalava na Vila 
uma firma britânica, interessada em negócios do algodão. 

Nesse quadro em mutação, os novos dirigentes procurariam 
deixar sua marca. Na administração de Luís Barba Alardo de Meneses, 
3º. Governador da Capitania, entre 1808 e 1812, junto com outras aspi-
rações, prospera a ideia, acalentada por todos, de se construir uma nova 
fortaleza, obra à altura da recente posição da Vila, até então capital de 
fato, mas agora capital de fato e de direito da Capitania. A construção 
deveria ser financiada pelos próprios moradores, por meio de donativos 
em dinheiro ou em materiais, desde polpudas contribuições de pessoas 
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ricas à ajuda mínima, depositada pelos próprios soldados da guarnição. 
Como Barba Alado não dispunha de uma equipe técnica para realização 
da obra, os bens materiais e dinheiro que arrecadou, devidamente guar-
dados, favoreceriam o seu sucessor. 

Sampaio e Paulet
 
A construção da nova Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção 

efetivou-se, portanto, na administração do 4º. governador da Capitania, 
o Coronel Manuel Ignácio de Sampaio Pina e Freire (Lisboa, 17.08.1779 
- Lisboa, 7.08.1856), transcorrida entre 1812 e 1820. Enérgico e empre-
endedor, contou com a qualificada colaboração profissional de seu aju-
dante de ordens, o Tenente-coronel de Engenheiros Antônio José da 
Silva Paulet (Vila Nogueira de Azeitão, 1778 - Cidade do Porto, 
11.11.1837), figura de interesse maior neste trabalho.7 

A Paulet, no campo da cartografia, deve-lhe o Ceará mapas de 
vilas e uma carta geográfica, a primeira elaborada com razoável exa-
tidão. De Paulet, a Cidade recebeu seu primeiro plano de urbanização, 
em quadras retangulares, semelhantes às da Baixa lisboeta. Foi Paulet 
o responsável pelo prosseguimento dos trabalhos de batimetria do 
porto da vila, bem como o autor de projetos e construtor de várias 
obras, entre as quais o mercado novo, um chafariz e a nova Fortaleza 
de Nossa Senhora da Assunção. Em 1820, Paulet deixou o Ceará, 
transferido para o Rio Grande do Sul, de onde retomou a Lisboa em 
1823. Em Portugal, participou da Guerra Civil, travada entre o exército 
formado por constitucionalistas liberais, comandado pelo Imperador 
Pedro I, e as facções absolutistas, postas sob as ordens de seu irmão, 
Dom Miguel. Paulet teve presença destacada nas operações, particu-
larmente durante o prolongado cerco da cidade do Porto, como coman-
dante do quartel do Trem [de Artilharia] do Ouro, posição-chave no 

7 Sampaio e Paulet serviam no Rio de Janeiro, quando foram enviados para o Ceará. Eram oficiais 
de Marinha. Sampaio ocupava o posto de Capitão de Fragata e Paulet, o de Capitão Tenente. Ainda 
na Corte, amparados em legislação recente, ambos solicitaram transferência para o Exército, aco-
lhidos respectivamente nos postos de coronel e tenente-coronel. Paulet veio para o Brasil na ar-
mada que trouxe a família real. Sampaio chegou um pouco depois, uma vez que fazia cursos em 
Paris na ocasião em que Portugal foi invadido pelos franceses. 
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abastecimento alimentar e bélico da Cidade, ponto de ligação desta 
com o setor de suprimento marítimo, na foz do rio Douro. Após a vi-
tória final dos liberais, em retribuição aos serviços prestados em ativi-
dades militares e civis, recebeu da rainha D. Maria II, pouco antes de 
falecer, a patente de Brigadeiro do Real Corpo de Engenheiros, com 
honras de Marechal de Campo. 

A capital cearense guardou memória da contribuição de 
Paulet, nome consagrado em longa rua que atravessa bairro da zona 
leste da Cidade.

3  Início das obras no governo Sampaio  

No transcurso dos doze primeiros anos de vida autônoma, come-
çada em 1799, a Capitania havia conhecido mutações significativas, 
curto período quando, em termos de administração do território, se im-
pusera o predomínio da autoridade dos governadores. Por sua vez, a 
pequena capital, até então isolada, começara a se inserir no mercado 
internacional, gerido por um capitalismo ainda em fase inicial de ex-
pansão, que a integrava, como porto exportador de algodão, direta e 
aceleradamente à rede das rotas de comércio com a Europa. O comércio 
e as atividades administrativas de vila-capital criariam condições para 
exercício de relações terciárias essenciais em um período de formação, 
que se diria proto-urbano, base do futuro desenvolvimento da Cidade8.  
O empenho de Sampaio na construção da nova fortaleza da Assunção 
refletia, pois, as ambições gerais do momento que o governante depa-
rava, entendida como obra grandiosa, e não o simples projectado re-
ducto, pretendido por seu antecessor. 

8 O autor deste trabalho reconheceria três períodos na formação urbana fortalezense. Um primeiro 
período, pré-urbano, de origem obscura e distante, que se encerra com a concessão de autonomia 
administrativa à Capitania, em 1799. Nessa ocasião, no começo do século XIX, desponta um novo 
período, chamado proto-urbano, acima referido. Por fim, entre meados e fins do século XIX, a 
Cidade alcança realmente um terceiro período, dito urbano, com forma e vida urbanas plenas, 
marcado por contínuo desenvolvimento e constantes mutações, numa escala que viria conduzir a 
Capital cearense à condição superior de integrante do conjunto das chamadas metrópoles nacio-
nais brasileiras.
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O Auto de demarcação
  
Manuel Ignacio de Sampaio, como já relatado, tomou posse do 

governo da Capitania do Ceará em 19 de março de 1812, afastando-se 
do cargo em 12 de janeiro de 1820, após oito anos de profícua adminis-
tração. Pouco depois de assumir o comando  governamental, deu inicio 
a um conjunto de realizações que beneficiariam particularmente a Vila-
capital. Entre várias obras, ganhou especial relevo a edificação da nova 
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, com obras começadas mal 
haviam decorrido seis meses de gestão, fato que demonstra o espírito 
resoluto de Sampaio e a operosidade profissional de Paulet, seu aju-
dante de ordens.                                                                                                                                      

Transcrição do Auto de Demarcação da Fortaleza                                                                                                   

Como notícia de primordial interesse para a história da fortifi-
cação, impõe-se transcrever na íntegra a ata do Auto de Demarcação 
para a edificação da Fortaleza de N. S. d’Assumpção, por constituir 
uma descrição sucinta do projeto e o primeiro passo direcionado para 
sua consecução. O Auto foi comemorado festivamente em 12 de ou-
tubro de 1812, dia do aniversário do “Senhor Príncipe da Beira”, o “Snr. 
D. Pedro de Alcântara”, herdeiro do trono e futuro primeiro imperador 
do Brasil:

Auto de demarcação para a edificação da Fortaleza de N. S. 
d’Assumpção. Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
mil oitocentos e doze aos doze dias do mez de outubro do dito anno 
n’esta villa da Fortaleza de N. S. d’Assumpção Capitania, do Ceará 
Grande e sendo presente o Ill.mo Governador desta Capitania Manoel 
Ignacio de Sampaio e sendo ahi presentes o Dr. Juiz de Fora, presi-
dente José da Cruz Ferreira e os mais vereadores, o capitão João 
Gomes Ferreira, o capitão Francisco Alves Pontes, Manoel Ferreira 
Guimarães e o procurador José Antonio Machado, nobresa e povo 
desta Villa em memoria do anniversario do serenissimo Senhor Príncipe 
da Beira, o Snr. D. Pedro de Alcantara, lançou o Ill.mo Governador 
desta Capitania perante toda a Camara, nobresa e povo os funda-
mentos da Fortaleza que se vai edificar n’esta mesma villa, para o que 
o mesmo Ill.mo Governador tomou uma enxada, cavou e deo trez enxa-
dadas na terra, desta forma dando principio a edificação da dita 
Fortaleza no mesmo sitio em que havia a dita bateria, cuja fortificação 
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é um quadrado fortificado, segundo as dimensões da fortificação pe-
quena real, de que [a] alinhada do censo é de quatrocentos palmos, 
medida portugueza, a qual fortaleza ha de conter quatro baluartes o da 
parte do nordeste ha de ter a invocação de N.S. da Assumpção, o da 
parte do sueste a invocação de S. José, o da parte do norueste o Snr. D. 
João, Principe Regente, o da parte do sudueste o Principe da Beira o 
Snr. D. Pedro d’Alcantara, sendo architecto o engenheiro da mesma 
Fortaleza o tenente Coronel de engenharia Antonio José da Silva 
Paulet. Declaro que a bateria era a antiga. E para constar fiz este auto 
em que assigna o mesmo Governador e o Dr. Presidente [da Câmara 
Municipal] e mais vereadores; e eu Joaquim Silvestre da Fonseca 
Prata, escrivão que o escrevi. Manoel Ignacio de Sampaio, José da 
Cruz Ferreira, João Ferreira Gomes, Francisco Alves Pontes, Manoel 
Ferreira Guimarães, José Antonio Machado. (Coll. Studart vol. 6o / 
STUDART, 1896: 492). 

O documento, assinado por Sampaio e por integrantes da Câmara 
Municipal, vereadores e antigos vereadores, esclarece que a nova forta-
leza ocupou o “mesmo sitio em que havia a dita bateria”. Substituía, 
portanto, o pequeno reduto que portava com exagero o nome de forte de 
Nossa Senhora da Assunção, erguido nos tempos de Féo e Torres. 
Demolida na ocasião, restou um desenho raro da “dita bateria”, o qual 
mostra a planta respectiva, obtida por levantamento realizado em 1802, 
por Francisco Xavier Torres, como foi relatado.

Conquanto informação subentendida, os termos do Auto de 
Demarcação aludiam à nova fortaleza como um projeto definido por 
um “quadrado fortificado”, com “quatro baluartes”. O documento 
também oferecia ideia das dimensões da fortaleza, com “quatrocentos 
palmos em medida portuguesa” (88,00m), por certo, restritas à cortina, 
já que não pormenorizava a localização dos pontos extremos. 

A denominação dos quatro baluartes não seguia, porém, as tra-
dições lusitanas de consagrá-los a santos padroeiros. Com efeito, re-
verenciava apenas dois santos – o baluarte de nordeste, consagrado a 
Nossa Senhora da Assunção, padroeira do forte e da própria vila, e o 
de sudeste, a São José, padroeiro da Capitania e orago da matriz da 
vila. Ao mesmo tempo, homenageava duas figuras reais, no caso, o 
Príncipe Regente D. João e o Príncipe da Beira, o futuro imperador 
D. Pedro I, aos quais eram dedicados os baluartes, noroeste e sudo-
este, respectivamente. 
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Custo da obra e donativos

Apesar de não claramente expressos, os desejos da população em 
prol da construção de uma sólida fortaleza à frente da Vila pareciam 
assumir três objetivos. Primeiro, confiar belicamente a uma obra de as-
pecto físico respeitável a defesa dos habitantes contra eventuais ataques 
externos. Em segundo, construir edificação que avultasse, valorizando 
material e simbolicamente a vila modestíssima. Finalmente, como ter-
ceiro objetivo, possuir realmente uma fortificação cuja aparência iden-
tificasse o nome que a Vila portava secularmente. 

Com relação a este último objetivo, deve-se lembrar que o topô-
nimo da pequena aglomeração sempre se confundira sucessivamente 
com os nomes de fortificações sem maior valia militar, embora se tor-
nasse cada vez mais pomposo: povoado do Forte, vila do Forte, vila da 
Fortaleza do Ceará e, finalmente, vila da Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção. Sem dúvida, a contradição entre topônimos e a realidade fí-
sica da fortificação, a “bateria” pequena e arruinada que dava nome à 
Vila, provocava reações, despertava desejos e ativava fantasias de gran-
deza por parte dos munícipes, tanto percebidos como logo materiali-
zados por Sampaio.

Todas as contribuições, feitas desde o governo Barba Alardo em 
favor das obras, foram cuidadosamente arroladas na ocasião por Vicente 
Ferreira de Castro Silva, oficial da secretaria de Governo de Sampaio, 
listadas numa Relação dos principaes donativos offerecidos voluntaria 
e, gratuitamente a bem da construcção da nova fortaleza do Ceará 
pelas pessôas abaixo declaradas, na qual figuram 263 doadores. 
(CASTRO SILVA, 1905: 311). Trata-se de numeroso rol de colabora-
dores, comparados aos prováveis 1.200 habitantes da vila, se aceita a 
população estimada por visitantes e estrangeiros que então a conhe-
ceram 9. As ofertas em favor dos trabalhos variavam de altos valores, de 
mais de 700$000, até as participações mínimas, de 4$000. Estas últimas 
compreendiam trinta por cento do total arrecadado, oferecidas por pes-
soas de posses menores, inclusive cabos e soldados da guarnição da 

9 Henry Koster, súbdito inglês que permaneceu na vila entre dezembro de 1810 e janeiro de 1811 
assim se expressava: “The number of inhabitants I judge to be from one thousand to twelve hun-
dred” (KOSTER, 1816, p. 113).
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Fortaleza. Muitas doações compreendiam materiais de construção e de 
cabeças de gado, com valores convertidos em moeda corrente. 

Torna-se difícil quantificar o montante exato das despesas totais 
ocorridas na construção da nova Fortaleza. Studart assinala o custo da 
obra até quando os serviços foram encerrados (ou paralisados), entre-
tanto, sem mencionar as parcelas formadoras dos totais:

Dispendeu-se com a reconstrução da fortaleza de N. S. d’Assumpção a 
quantia de 20:362$390 afora 16:103$267 de donativos promovidos 
pelo governador, afora um donativo feito por José Alves Feitosa, ca-
pitão mor dos Inhamuns, o material fornecido por particulares e o ser-
viço prestado não só por estes como por seus escravos. O donativo feito 
por Alves Feitosa valeu-lhe o habito de Christo. (1896, p. 491).

A coleta de contribuições dos súbditos para a construção da nova 
Fortaleza da Assunção, deve-se assinalar, integrava as normas adminis-
trativas portuguesas, embora, no caso, parecesse ultrapassar os padrões 
comuns de colaboração, esta muitas vezes recompensada com a con-
cessão de comendas e outras honrarias aos doadores.

A delineação da atual fortaleza da Assunção

O estudo da forma arquitetônica assumida pela Fortaleza da 
Assunção constitui um dos objetivos deste trabalho. Para melhor enten-
dimento da matéria, faz-se pois necessário contextualizar as obras da 
fortificação, tanto em termos temporais como de inserção no sistema de 
defesa empregado. Na época da construção da fortaleza da Assunção, 
vale lembrar, os projetos arquitetônicos eram quase sempre elaborados 
de maneira simplificada, obedecendo a determinados padrões. Resu-
miam-se à chamada delineação da obra. Delinear, no caso, significava 
lançar graficamente no papel as ideias concernentes à futura edificação. 
Enfim, transcrever com um mínimo de traços, mas de modo inequí-
voco, a concepção mental que virá a se materializar, aquilo que será 
construído, quer dizer, de certo modo algo aproximado do que hoje se 
chamaria anteprojeto.    

No campo da nomenclatura específica, a fortificação delineada 
por Paulet, desde então e para sempre, será denominada fortaleza, fi-
cando esquecidas as antigas referências ao forte da Assunção. Esses 
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vocábulos, conquanto muitas vezes empregados de maneira indistinta, 
tinham significado diverso, como os define um tratadista: 

            
Fortaleza se chama huma Praça de moderado recinto, que serve ordi-
nariamente a guardar algum porto de mar, ou rio importante para a 
segurança de um rio, cujos baluartes devem ser distantes hum dos ou-
tros de 108, até 110 braças. [237,6m a 242,00m]. 
Forte he huma semelhante Praça de igual ou pouco menor recinto, e 
serve para occupar algum padastro ou quartel, que poderia servir ao 
inimigo se não fosse do forte deffendido10.  (FORTES, 1729, p. 15-16).

4  O desenho da nova Fortaleza de Nossa Senhora da 
 Assunção elaborado por Paulet

O único documento gráfico, que se conhece, concernente à nova 
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, é aquele preservado no 
Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar de Lisboa, 
desenho encaminhado em 1825 aos seus superiores portugueses pelo 
próprio Paulet. Decorridos então já dois anos de seu retorno a Portugal, 
após longa ausência de três lustros, ao certo, por se sentir deslocado 
profissionalmente, o retornado procuraria reintegrar-se entre seus pares, 
apresentando obra de defesa realizada no Brasil. 

O desenho acompanhava-se de uma carta de esclarecimentos, a 
seguir transcrita: 

Exmo. Snr. Tenho a honra de levar á presença de V. Exa. a Planta da 
Fortaleza de N. Senhora d’Assumpção, projectada e em parte já desempe-
nhada na Capital da Província do Ceará.

He um Quadrado fortificado acomodado ás circunstancias do ter-
reno; bate prefeitam.te  com duas ordens de fogo cruzado o ancoradouro do 
Porto q’ lhe fica ao Norte e os caminhos q’ conduzem, da Praia pa. a Villa 
(actualm.te Cidade da Fortaleza). A frente do Mar está completamente aca-
bada, e a da parte do Nascente até junto dos Quarteis da tropa, os quaes já 
existião qdo se formou o Projecto e p.r essa razão se não achão situados em 
semetria com os lados da Fortaleza.

10  A palavra padastro tinha significado específico: Padastro ordinário se chama qualquer oiteiro 
vizinho à Praça, do qual [a praça] póde ser batida com Artelharia. (FORTES, 1729:18). Em voca-
bulário militar da época, como se vê, a fortaleza da Assunção estava instalada em um padastro, isto 
é, em um oiteiro ou, mais precisamente, na colina de Marajaituba, vizinho à Praça, isto é, à Vila.
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D.s G.de a V Ex.a Quartel da Rua do Conde de St.a Catherina 9 de 
Agosto de 1825.

Il.mo e Ex.mo Snr. Marechal Manoel de Sousa Roma.
Antonio Jose da S.a Paulet. Cor.el de Engenheiros.

A ressalva actualm.te Cidade da Fortaleza e a indicação Capital 
da Provincia do Ceará fazem ver que Paulet, embora já morando em 
Portugal, tinha ciência tanto da elevação da Vila à condição de cidade, 
conforme ato do Imperador D. Pedro I, datado de 17 de março de 1823, 
bem como não esquecia da recente transformação das antigas capitanias 
brasileiras em províncias. Continuava, pois, informado de alguns acon-
tecimentos posteriores à sua saída do Brasil.

O desenho da Fortaleza da Assunção, preservado nos arquivos 
militares portugueses, dificilmente poderia ter sido utilizado na obra, 
quer por suas pequenas dimensões, aproximadas de um e meio palmo 
por um palmo (33cm x 22 cm), quer pelo tipo de apresentação, aquare-
lada. (Figura 3). Tratar-se-ia, pois, de uma adaptação ou de uma trans-
crição do risco original, de que, aliás, devem ter sido executadas várias 
cópias. Uma delas, necessariamente seria oferecida a Sampaio; outra, 
entregue à Câmara Municipal, além daquela usada na obra. Talvez 
ainda houvesse mais outra cópia, conservada com o próprio Paulet, pos-
sivelmente retida em seus arquivos pessoais, desde quando ainda vivia 
no Ceará. Esta última versão ou, com maior probabilidade, uma trans-
crição ou reconstituição dos originais, efetuada já em Portugal pelo pró-
prio autor ou sob suas vistas, talvez tenha sido aquela encaminhada às 
autoridades militares lusitanas.

Quaisquer que sejam as suposições formuladas, o desenho en-
tregue por Paulet aos seus superiores portugueses em 1825 é a única 
informação disponível, referente à visão que o projetista tinha da sua 
fortaleza11. Por tal razão, somente esse documento gráfico receberá os 
comentários analíticos pertinentes à delineação da obra, bem como a 
comparação entre a obra proposta e aquela que foi construída.

11 Na Exposição de História do Brasil, realizada no Rio de Janeiro em 1881, que reuniu inúmeras 
coleções de documentos particulares e de órgãos públicos, foi exibida uma cópia do desenho de 
uma fortaleza, acompanhada dos seguintes dizeres: Planta da Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assumpção da Capitania do Ceará Grande. 0 m,243 x 0 m,322 / cópia auth. moderna / Exp: Dr. L. 
da Ponte Ribeiro. (CATÁLOGO. 1881, v.1: 221). O título e as dimensões do desenho fazem supor 
que se trata de uma cópia da planta de Paulet.
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Figura 2 -  Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (penúlltima versão).  
                  Levantamento. Inspeção de Francisco Xavier Torres. 1800. 
                  Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. 

Figura 3 -  Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 
  Projeto de Antônio José da Silva Paulet. Desenho (1825?).
  Fonte: Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar. Lisboa.
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Fontes de delineação da nova Fortaleza da Assunção

A delineação das obras de defesa não era tarefa posta à mercê 
do devaneio dos projetistas. Pautava-se por padrões morfológicos 
próprios, particularmente quando se tratava das chamadas fortifica-
ções regulares, isto é, daquelas resolvidas com polígonos regulares, 
entre os quais, por sua singeleza, sobressaía o quadrado como forma a 
mais requisitada.

A preferência pela regularidade não apenas decorria da simplifi-
cação no risco dos projetos, das facilidades na demarcação da obra e na 
elaboração dos orçamentos, mas também por razões de defesa, na pro-
cura de dificultar a ação do inimigo, eliminando os pontos fracos, onde 
atacar. Sousa Lobo explica os motivos da opção:

As obras de fortificação eram sempre projetadas procurando a regula-
ridade. Partia-se do princípio que havia assim maior fortaleza [segu-
rança]. Dessa forma o inimigo hesitava em escolher qual a cortina ou 
baluarte para atacar. A acontecer essa hesitação seria altamente posi-
tivo. Era sinal que a praça não tinha pontos fracos. (LOBO, 2000: 45).

Na Fortaleza da Assunção, em virtude dessas várias e evidentes 
razões, obviamente Paulet optaria por um quadrado, aceito como defi-
nição do reparo, sobre o qual desenvolveria o delineamento dos balu-
artes, dos fossos, das contra-escarpas, dos revelins, enfim, dos ele-
mentos constitutivos das plantas e dos perfis da fortificação, traçados 
segundo as recomendações dos tratadistas (o significado desses termos 
aparece em tópico mais à frente). Quanto a autores especializados, 
Paulet iria recorrer às lições professadas no livro de Azevedo Fortes, 
então praticamente adotado por todos os seus compatriotas e também 
por estrangeiros. Entre estes, mencionam-se Galuzzi e Sambucetti, ita-
lianos postos a serviço de Portugal, com soluções semelhantes, apli-
cadas nas fortalezas de Macapá e do Príncipe da Beira, construídas três 
décadas antes, a fim de constarem como marcos referenciais físicos na 
definição das fronteiras da Amazônia. De qualquer modo, a bem da 
verdade, deve-se ter sempre em conta o fato de que, recorrer a Azevedo 
Fortes, seria consultar Vauban e, de modo remissivo, a obra de Serrão 
Pimentel, atualizando-a.
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Vauban e seus seguidores 

O emprego de fortificações abaluartadas aparece muitas vezes 
unido ao nome de Sébastien Le Prestre (1633-1707), Senhor de Vauban, 
Marquês de Vauban, grande figura da história militar na França. 
Comissário Geral das Fortificações nos tempos de Luis XIV, Marechal 
de França, Vauban organizou um plano envoltório de defesa do terri-
tório francês, um dito “hexágono”, constituído de praças fortes e ci-
dades fortificadas dispostas nas fronteiras e no contorno marítimo do 
país, realizações em boa parte até hoje preservadas. Particularidades de 
vizinhança exigiram concentração de obras defensivas nos limites com 
Itália e Bélgica, desenvolvidas principalmente junto desta última sob a 
denominação de pré carré, termo cuja tradução literal – prado qua-
drado, deve ser entendida como um sistema de defesas de um “terri-
tório cercado em anel”, de certo modo, aliás, estendido a todo o país. 
(GRIFFITH, 2009, 12). 

Não se sabe o exato número de obras projetadas, construídas ou 
remodeladas por Vauban, talvez umas 160, embora, por seu prestígio, 
muitas daquelas, que lhe são atribuídas, nunca foram sequer visitadas 
pelo fortificador... Por questões de segurança militar, o Marechal jamais 
organizou uma compilação de seus escritos, sempre remetidos direta-
mente ao rei e seus assessores ou imediatamente aplicados nas obras de 
defesa. A influência e a importância de Vauban nasceram do êxito de 
suas realizações, de modo que a dispersão das obras e dos ensinamentos 
nelas contidos levou alguns admiradores, na época, a reunir os traba-
lhos do fortificador, procurando sistematizá-los em três “sistemas”, se-
gundo o grau de complexidade. 

Como pouco mais à frente o texto menciona e valoriza o “pri-
meiro sistema” de Vauban (às vezes dito “primeiro método”), conviria 
ficasse a matéria antecipadamente esclarecida por meio das palavras de 
um especialista:

Por iniciativa própria, jamais Vauban projetou ou tentou difundir qual-
quer “sistema” de fortificações. Certos autores (neste caso, Müller, 
1746), sentiam-se incapazes de entender os trabalhos de Vauban, a 
menos que pudessem reduzi-los a uma série de “sistemas”. O “pri-
meiro sistema” é atraente, mas elementar, e deixa algumas formas de 
escolha sem solução entre o emprego de orelhões [flancos substituídos 
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por arremates redondos] ou flancos retos nos baluartes, bem como entre 
revelins sólidos ou abaluartados. (Charles Blackwood, apud 
GRIFFITH: 2009: 24 / trad. Autor). 

O “primeiro sistema”, acima referido, de modo geral abrange as 
fortificações isoladas (Figuta 4), com cortinas defendidas por revelins, 
como é o caso de algumas fortalezas francesas, de certo modo seme-
lhantes à fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e a tantas outras rea-
lizações brasileiras, embora sejam estas bem menores. (Figura 5). A 
propósito, compete lembrar que os comentadores de Vauban, como já 
referido, propuseram ainda um segundo e um terceiro “sistema”, cada 
vez mais complexos. (Figura 6).

As fortificações abaluartadas, cabe contudo assinalar, consti-
tuíam forma adotada em tempos já bem anteriores a Vauban, originadas 
do desenvolvimento dos processos de defesa adotados na Europa contra 
a ação das armas de fogo. Os novos artefatos de destruição surgidos no 
século XIV, empregados inicialmente na Itália12, tornaram obsoletas as 
altas muralhas de pedra construídas no período medieval, visto que exi-
giam interceptações mais baixas e sequenciais, construídas para ajudar 
no lançamento dos projéteis ou de lhes anular ou reduzir os impactos. 
Enfim, traduziam um novo sistema, que vinha substituir a verticalidade 
antiga por uma horizontalidade das defesas. (Figura 7).

A par de suas intensas atividades militares, vale lembrar, Vauban 
também participou da vida civil, envolvido com teses socioeconômicas 
pertinentes à taxação, referidas a um sistema fiscal que propusesse a 
contribuição justa de uns e distribuição equitativa a outros. Entende-se 
por que Voltaire o tinha na conta de “o primeiro dos engenheiros e o 
melhor dos cidadãos” (SARTIAUX, 2007: 3) e por que o coração de 
Vauban, está guardado no Panteon Militar da Église des Invalides, em 
Paris, por ordem de Napoleão, templo o mesmo em que viria a ser se-
pultado o próprio Imperador.         

12 Desde meados do século XVI, eram inúmeros os fortificadores italianos em atividade, alguns 
deles já a serviço dos reis de França. Segundo Fortes, alinhavam-se “entre os primeiros Authores 
que usaraõ reparos, e baluartes (...)”.  (1729: 35-37).
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Figura 4 -  Vauban. Exemplo de defesa dita do 1º. sistema (1º. método).
                  Plano de uma fortaleza hexagonal. Observar baluarte em orelhão, à esquer- 
  da letra P e revelim, à frente de uma cortina. 
                  Fonte: GRIFFITH. The Vauban fortifications of France. 

Figura 5 -  Vauban. Fortaleza dita do 1º sistema, em Nieulay. Calais, França. 
                  Fortaleza de tamanho “médio” de plano quadrado.     
  Observar baluartes com flancos retos e com orelhões.
                 Fonte: SARTIAUX ET ALLII. Plein ciel sur Vauban. 2007: 77.

P
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Figura 6 - Vauban. Exemplos de fortalezas ditas dos 2º. e 3º. sistemas (1º. e 2º. métodos).
                Fonte: GRIFFITH. The Vauban fortifications of France. 
                Oxford: Osprey, 2009: 24 e 25.
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Figura 7 -  Perfis: (a) castelo medieval; (b) uma fortaleza assediada por armas de fogo.
  Fonte: FAGNELLI &TREVISONNO. Toscana. La Cultura della Città. Firenze             
                 [Cortine defensive urbane], 1990: 29. Desenhos na mesma escala.

Figura 8 - Almeida, Portugal. Defesas urbanas executadas conforme solução à Vauban.                   
                Antigo centro português de formação militar, na Beira Alta, perto da Espanha.                    
                Fonte: Coleção Antônio Menéres.

a

b



33Bicentenário da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção

Influência de Vauban em Portugal

A influência das proposições de Vauban alcançou grande reper-
cussão na Europa. A fim de se fazer ideia do alto conceito desfrutado em 
Portugal pelo fortificador francês, basta avaliar as palavras de Azevedo 
Fortes, que o denominava o “oráculo dos nossos tempos” (1729, v. 2, p. 
39). Ao elogio, acrescentava: “(...) o methodo precedente de Monsieur 
de Vauban (falamos do seu primeiro Systema) he o melhor de todos os 
que até o prezente tem havido, e foy o Author, que com mais ajuizadas 
reflexoens soube usar dos inventos dos mais Authores que o precederão 
(...)”. (1729, v. 2, p. 71). Cabe ainda aduzir que Fortes dedica a Vauban 
o capítulo IV do Livro I do Tomo 2 do seu tratado, bem como, citando 
devidamente a fonte, transcreve desenhos de sistemas de defesas pro-
postos por Vauban. (1729, v.2: estampas 6ª., 7ª. e 8ª.).

Os “sistemas” de Vauban mais complexos obtiveram aceitação 
em Portugal, todavia, de modo contido, aplicados em praças fortificadas 
(Valência, Almeida, Elvas), próximas às fronteiras da Espanha. (Figura 
8). Em Portugal, certas lições de Vauban viram-se absorvidas de modo 
indireto, reproduzidas pelos tratadistas lusitanos que acatavam o mestre 
francês, aplicadas, contudo, em fortificações isoladas (Figura 5), neste 
caso, obras integrantes do “primeiro systema”, com baluartes sem ore-
lhões13. No Brasil, os ensinamentos de Vauban foram professados nas 
Aulas de Fortificação de São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, 
todavia, como exercícios didáticos14.

Libertado do domínio espanhol em 1640, Portugal deparou pro-
blemas os mais conturbados, entre os quais se encontrava o desbarato 
dos antigos sistemas de defesa militar. Nos esforços de remontagem do 

13 No sistema de proteção militar da França promovido por Vauban, as “praças”, envolvendo ci-
dades inteiras, ficavam contornadas por complexo e inexpugnável conjunto defensivo. Foram 
poucas, entretanto, as fortalezas isoladas concebidas por Vauban consoante o “primeiro systema”, 
resolvidas com plano regular, abaluartadas. Entre estas, como exemplo, citam-se as de Fort 
Barraux, Fort Carré (Antibes), Bayonne, Calais, que se assemelham de certo modo à fortaleza da 
Assunção, embora com dimensões muitíssimo maiores e cujos interiores abrigavam instalações 
militares vastas. (SARTIAUX, 2007: pássim). Em Portugal, salvo em reduzido número de vilas 
fortificadas, as lições de Vauban, como assinalado, conheceram aplicação em fortalezas isoladas, 
comuns no Brasil, o que explica os elogios de Fortes ao “primeiro systema”, referido acima.
14 (BUENO, 2011: p. 225, 240, 243). Diogo Vellozo, adiante referido, professor na Aula de 
Fortificação do Recife, assim se expressava: “Monsieur Vauban um dos mayores Engenheyros dos 
presentes seculos.” ([1743] 2005: 91). 
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poderio bélico, constava a instalação da Aula de Fortificação e Arquitetura 
Militar de Lisboa, de cuja organização foi responsável Luís Serrão 
Pimentel (1613-1678), nome respeitado, autor do Methodo Lusitanico 
de Desenhar as Fortificações das Praças Regulares & Irregulares, 
Fortes de Campanha, e outras obras pertencentes á Architectura Militar, 
obra póstuma de prestígio, editada em 1680. O livro de Serrão Pimentel, 
cabe registrar, ainda não faz referências a Vauban.

Ampla repercussão em Portugal e no Brasil, sem dúvida, obti-
veram os posteriores ensinamentos de Azevedo Fortes. Aluno de Serrão 
Pimentel, pensador, teórico, cartógrafo, engenheiro militar, Manuel de 
Azevedo Fortes (1660-1749) foi autor de tratados de defesa e obras fi-
losóficas de vertente cartesiana, que o inscrevem entre os pensadores 
racionalistas portugueses, às vésperas das primeiras manifestações do 
iluminismo pombalino. (BERNARDO, 2005: pássim). Nos escritos de 
Fortes, angariou nomeada, como texto fundamental, o livro o Engenheiro 
Portuguez, em dois volumes, editados em 1728 e 1729, obra várias 
vezes citada neste trabalho15. 

A propósito da nomenclatura pertinente, deve-se registrar que era 
comum, na época, a flutuação do termo Arquitetura Militar, constante 
do título do livro de Serrão Pimentel, já mencionado, mas substituído 
por Engenheiro [Militar], na obra de seu aluno, Azevedo Fortes. 
Engenharia, em sua origem, referia-se a atividade relacionada com a 
Artilharia, i. é., com os engenhos bélicos, nascidos do emprego da pól-
vora, descoberta chinesa divulgada na Europa nos primeiros séculos do 
milênio passado. Por parecer justo que quem sabia destruir também 
soubesse reconstruir, explica a transformação dos artilheiros em enge-
nheiros militares, termo já empregado no século XVIII, como assinala 
Vellozo: Engenheyro chamam hoje todas as nações politicas ao archi-
tecto das fortificações. ([1743] 2005:48)16. Expressões como Engenharia 

15 A Biblioteca do Instituto do Ceará – Coleção Eurico Facó de Obras Raras possui exemplares 
originais de ambas as obras - o Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificações das Praças 
Regulares & Irregulares, Fortes de Campanha e outras obras pertencentes a Architectura Militar, 
de Luiz Serrão Pimentel, e o Engenheiro Portuguez, de Azevedo Fortes.
16 O vocábulo Arquitetura, usual em língua portuguesa, procede diretamente do latim - architectura, 
versão do grego arkhitektonikè (αρχιτεκτονική), palavra quase trimilenar, concernente à ação do 
arkhitékton (αρχιτέκτων), o arquiteto, aquele que comanda o cobrimento do edifício, a operação de 
responsabilidade maior nos trabalhos de construção. Aquele que vence o vão; que confina o espaço.
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Civil e Engenheiro Civil, eram então desconhecidas. Somente no sé-
culo XIX, as mutações técnicas solicitadas pela Sociedade Industrial 
fizeram surgir os engenheiros mecânicos e, em sequência, os enge-
nheiros civis.

O tratado de Azevedo Fortes e a delineação da Fortaleza da 
Assunção 

Para exame da forma da Fortaleza da Assunção, o tratado de 
Azevedo Fortes tem de ser seguidamente consultado, embora se façam 
alusões a diretrizes já propostas por Serrão Pimentel. Assim, uma pri-
meira apreciação do plano construtivo da Fortaleza conduz à hipótese 
de que Paulet seguiu rigorosamente a orientação de Azevedo Fortes, 
afirmativa que revela entretanto, uma meia-verdade. Por conseguinte, 
se o traçado das faces dos baluartes da fortificação obedecia ao esquema 
dos triângulos equiláteros, recomendado por Fortes, todavia, de modo 
diferente, as linhas que comandavam o traçado dos flancos fugiam dis-
cretamente dos ensinamentos do tratadista.

Segundo a metodologia de Fortes, ao se projetar de uma fortifi-
cação, primeiramente devia ser escolhido o tipo de polígono – regular 
ou irregular, que a definiria. Se regular, podia ter forma de quadrado, 
pentágono, hexágono ou heptágono (escreve eptagono). No caso da for-
taleza da Assunção, Paulet optou pelo tipo regular, quadrado.

Quanto às dimensões, ainda de acordo com Fortes, uma fortifi-
cação abaluartada poderia ser grande, mediana e pequena, no que repete 
tratadistas estrangeiros, os quais, todavia, sempre preconizavam me-
didas bem mais generosas do que as lusitanas.

Por razão desconhecida, em seu livro O Engenheiro Portuguez, 
Fortes omite o dimensionamento das fortificações pequenas, referindo-
-se apenas à delineação das fortificações grandes e medianas. Com 
efeito, no que cabe às obras maiores, assim aconselha:

Capitulo I - Da delineaçam da grande fortificação./ DO QUADRADO 
/ Na grande fortificaçaõ daremos ao lado AA 117 braças [257,40m]: 
(Estampa 12. Figura 1a.) às demigolas AAB 22 braças e meia [49,50m]; 
e o compaço aberto do comprimento da diagonal BCB, dos dous lados 
contiguos (de que se tem tirado a cada hum as demigolas de 22 braças, 
e meia) descreveremos dous arcos de circulo para a parte do angulo, 
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servindo-nos alternativamente dos ponto B, B como de centros, e do 
ponto D, em que os arcos se cortaõ, lançaremos as linhas da defença, 
aos mesmos pontos B, B, que servirão de centro; e para formar os 
flancos, levantaremos dos mesmos pontos as linhas BE perpendiculares 
as linhas de defença, e será feita a delineaçam. (cf. Tomo Segundo, 
Livro Quarto – Da Delineaçam do Corpo da Praça, e obras exteriores / 
Capitulo I, p. 183). (Figura 9). 

Para melhor aclaramento quanto ao método de traçado, as reco-
mendações de Fortes poderiam resumir-se:

1. no desenvolvimento de um sistema baseado nas diagonais do 
quadrado;
2. nos registros dos triângulos equiláteros sobre as diagonais, 
que marcarão as demigolas, isto é, a nascença das faces dos 
baluartes;
3. na ligação do ponto extremo dos triângulos (no prolonga-
mento das diagonais) com o meio da cortina oposta, a fim de se 
definirem as linhas que determinarão os flancos.

No caso das fortificações medianas, Fortes propõe seja repetido 
o traçado anterior, entretanto, com dimensões reduzidas:

DO QUADRADO / Daremos ao lado AA do quadrado 108 braças: 
(Estampa 1. 2. Figura 5.) às demigolas AB a sexta parte do lado, a 
saber 18 braças [39,60m], e tudo o mais como na grande fortificação 
(OP. CIT., cf. Tomo Segundo, Livro Quarto – Da Delineaçam do Corpo 
da Praça, e obras exteriores / Capitulo II - Da delineaçam da Fortificaçaõ 
mediana, p. 186).

As 108 braças (237,60 metros), estabelecidas por Fortes como 
medidas dos lados do quadrado básico formador das fortificações 
medianas, na realidade, alcançam dimensão muito maior do que 
aquela lançada por Paulet em seu projeto. Assim, aceitas as proposi-
ções do tratadista lusitano, a fortaleza da Assunção se enquadraria 
nos padrões de uma fortificação pequena (ou, pelo menos, relativa-
mente pequena), como o confirma, aliás, o Auto de Demarcação, ao 
esclarecer que a fortaleza seria construída segundo as dimensões da 
fortificação pequena real.
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Glossário elucidativo

A fim de facilitar a compreensão das referências feitas a termos 
de arquitetura militar, optou-se pela inclusão de um glossário especí-
fico. Vale mencionar que as definições constituíam parte indispensável 
nos tratados de construção civil e militar, ocupando seguidas páginas 
iniciais. No presente caso, apenas se listam termos empregados neste 
trabalho ou que portem interesse correlato. Conviria lembrar que nos 
tratados e livros especializados, as definições constavam das páginas 
iniciais. Antecediam o desenvolvimento do texto. No presente artigo, 
por motivos óbvios, estão intercaladas em páginas centrais.

As definições ora apresentadas foram extraídas do já mencionado 
livro O Engenheiro Portuguez, de Manuel de Azevedo Fortes (“diffini-
ções pertencentes a Arte de fortificar”), as quais, infelizmente, à pri-
meira vista, talvez não facilitem entendimento cabal do enunciado. 
(1729, v.2: 7-19). Algumas dificuldades afloram porque Fortes quase 
sempre complementa as definições mediante a observação de desenhos 
respectivos, nomeando pontos de encontro ou de interseção de linhas 
assinalados por letras. Em outras palavras, remete à consulta das res-
pectivas estampas incluídas no tratado, algumas delas ora transcritas, 
embora prejudicadas por limitações editoriais. (Figuras 9 e 10 ).

Arrolam-se, pois, algumas definições oferecidas por Fortes, no 
Livro Primeiro, Capítulo III, tomo 2o. do seu tratado (1729, v. 2: 7-30), 
matéria de interesse do texto:

  
(...) a fortificaçaõ se divide em fortificação regular, e irregular, segundo 
o poligono que forma a sua figura. / Fortificaçaõ regular he aquella 
cujo poligono tem todos os angulos, e lados iguaes; e a fortificação que 
os não tem iguais se chama irregular.
As linhas que terminam ou cercaõ a figura de qualquer fortificaçaõ se 
chamaõ lados.

Reparo he a terra levantada com sufficiente altura, e largura que cerca em 
roda qualquer citio como mostram na mesma figura as linhas paralellas 
DE, ZY. O reparo quando não revestido de muralha, comprehende em si 
parapeito, banqueta, terrapleno, escarpa interior e escarpa exterior.

Muralha he a parede, ou obra de pedra, e cal arroda da fortificaçaõ 
para sustentar as terras do reparo, e o seu grande pezo, e para o mesmo 
reparo resistir ao tempo.
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Figura 9 - Fortaleza de tipo regular hexagonal. Nomenclatura.
                 Indicação de traçados e referências à nomenclatura pertinente.
                 Fonte: FORTES, M.A.  O Engenheiro Português: 1729: Estampa 1ª. , v. 2. 

Figura 10. Muralhas defensivas: Nomenclatura.
                 Indicações em corte e referências à nomenclatura pertinente.
                 Fonte: FORTES, M.A.  O Engenheiro Português: 1729: Estampa 9ª. , v. 2.

contramina
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A muralha comprehende em si escarpa, e talud exterior, fundamento, 
ou allicerce, sapata ou cepo, camiza, cordão, parapeito de rondas; e o 
todo se reprezenta pela figura 5.      
Escarpa interior he a inclinação que tem o reparo da parte interior, 
(...), que também se chama talud.
Escarpa exterior he a inclinação, ou declive que tem a muralha para a 
parte da campanha.
Contra-escarpa he o lado do foço [fosso] mais próximo da cam-
panha, e quando he de pedra, e cal serve para sustentar a terra da 
estrada cuberta.
Terrapleno he o recinto interior de um reparo; defende a banqueta até 
a escarpa interior (...).
Banqueta he hum degrau, que se faz na parte interiordos parapeitos
Parapeito he a terra levantada sobre o reparo com sua altura, e largura 
conveniente como mostra a letra P.
Cortina he aquella parte do reparo que fica entre dois flancos, como 
a linha NP.
Camisa he o solido da muralha, sem comprehender a escarpa, nem 
talud, e a sua figura mostra a letra h.
Cordaõ he uma banda [faixa] ou guarnição de pedra redonda, que 
se poem em todas as muralhas aonde acaba a escarpa, como 
mostra a letra A, que serve para hornato, e alguns Authores o re-
jeitaõ com razaõ.
Contra-fortes são humas paredes unidas à camiza lançadas para 
dentro do reparo.
Contra-mina he um caminho com a bobeda [abóbada] que se faz na 
grossura da camiza. / As contra-minas correm em roda toda a muralha, 
e são assim chamadas, porque servem para espreitar donde vem o mi-
neiro, para se lhe impedir o effeito da mina, que pertende fazer para 
abrir brecha, que assim he chamada uma rotura feita na muralha.             
Portas falças, ou poternas, são humas portas estreitas, ou postigos por 
onde secretamente se fazem as sortidas, e se recebem os socorros.  
Revelim he uma obra exterior composta de duas faces, e de duas demi-
golas (...) algumas vezes se fazemos revelins com flancos. (...) Servem 
estas obras para cobrir as portas das praças, as pontes e as cortinas.
Tenalha simples he uma obra exterior composta de dous ramaes, três 
angulos salientes, e hum reintrante na frente.

                        
Quanto a baluarte, vocábulo tantas vezes mencionado no texto, 

esclareça-se que se trata de um apêndice amuralhado, em forma de lo-
sango, aposto aos cantos dos polígonos que definem os reparos; ou me-
lhor, ajustado aos reparos em posições angulares. A forma dos balu-
artes, em planta, decorre das hipóteses dos tiros de flanco. Os lados dos 
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baluartes que formam o ângulo de espalda (que define a aresta da ponta 
do baluarte) chamam-se faces, enquanto aqueles mais próximos das 
cortinas dizem-se flancos. O traçado das faces e dos flancos, do qual 
dependerá a validade do sistema defensivo, é matéria insistentemente 
comentada e discutida pelos tratadistas desde o século XVI.

As definições relativas aos componentes dos baluartes, ora apre-
sentadas, procedem do já citado Livro Primeiro, Capítulo III, tomo 2o. 
do tratado de Azevedo Fortes (FORTES, 1729, v. 2: 7-30), (Figura 9):

Face he uma linha, ou parte do baluarte, desde o angulo da espalda até 
o angulo flanqueado, que com outra linha do mesmo nome formam o 
ângulo flanqueado, e cercaõ exteriormente o baluarte, como na figura 
a linha IR terminada entre o angulo da espalda IRO, e o angulo flan-
queado RIQ.
Flanco é a linha que da face do baluarte cahe sobre a cortina, como 
mostra a linha OR. Esta linha se chama flanco primário (...).
Angulo de espalda he aquelle, que se forma da face e do flanco, como 
PQR (ou IRO)
Gola he a garganta, ou entrada do baluarte, que se compõem das duas 
demigolas, como na figura mostraõ as linhas CP, CO.
Orelhaõ he um corpo solido de figura redonda, avançado sobre  a es-
palda do baluarte, para cobrir o canhaõ, como mostram as letras.

Nessas definições, conviria levar em conta a opinião concisa de 
Vellozo: 

A face, flanco e cortina são só as três linhas que se fazem realmente de 
muralha, e com as quais se forma o recinto de toda a fortificação: as 
mais são imaginarias, mas sua contemplação concorre muyto para in-
telligencia, de correspondencia que devem ter as ditas tres – face, 
flanco, e cortina, como se verá nos discursos seguintes. (VELLOZO, 
[1743]: 2005: 53]17. 

***
       

17 O tenente general Diogo da Sylveira Vellozo (1680?-1750), citado por Fortes, era um engenheiro 
militar português radicado em Pernambuco, autor de um tratado composto de texto e desenhos, 
divulgado, na época por meio de cópias do códice original. Autor erudito, finalmente, Vellozo teve 
há pouco sua obra editada sob a orientação do professor arquiteto Mário Mendonça de Oliveira, 
numa promoção conjunta da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Évora. Vellozo 
consta da lista de fortificadores relacionados por Studart, os quais, em visita ao Ceará no século 
XVIII, discordaram dos desejos locais em favor da construção de uma fortaleza de “pedra e cal” à 
frente da Vila. (STUDART, 1896: 180). Informações daquele historiador, relativas a problemas de 
incapacidade profissional demonstrados por Vellozo (ID. IB. 1923: 347), não encontram qualquer 
confirmação em sua brilhante e longa folha de serviços e sua elevada patente militar.
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A terminologia de arquitetura militar, nascida do uso da arti-
lharia, em maior parte tem origem italiana, embora absorvida poste-
riormente pelos franceses, que a enriqueceram com novos vocábulos. 
Muitas palavras nasceram de analogias. Assim, tenalha vem do francês 
tenaille, por sua vez, procedente do italiano tenaglia (ou tanaglia), que 
significa tenaz, torquês. Em língua portuguesa, houve aquisições lexi-
cais de procedência ítalo-francesa, todavia, curiosamente mais absor-
vidas por homofonia, em vez de traduzidas. Deste modo, tenaille 
transformou-se em tenalha e orillon tornou-se orelhão, embora este 
último vocábulo, em sua origem, signifique “pequena saliência em 
forma de orelha” (PETIT LAROUSSE, 1964: 719). Enfim, subentenda 
uma orelhinha!...18 

                                                                                                         
5 O método de delineação empregado por Paulet na 
 Fortaleza da Assunção

O exame do plano de Paulet conduz a determinadas considera-
ções, que somente podem ser explicitadas graficamente. Deste modo, 
para tanto, o autor deste artigo elaborou um desenho em que procura 
reconstituir o provável traçado empregado pelo projetista na delineação 
da fortaleza da Assunção. 

Paulet, como tudo leva a admitir, não consultou o já antigo tra-
tado de Serrão Pimentel, pois este recomendava que os flancos dos 
baluartes fossem perpendiculares às cortinas, método não utilizado no 
delineamento da fortificação. Ao lançar os riscos iniciais do projeto, 
conforme se pode observar, Paulet seguiu as lições do livro de Azevedo 
Fortes, traçando o triângulo equilátero a, b, c (Figura 11), por meio do 
qual, em conseqüência, pôde determinar as faces dos baluartes. 
Quando, porém, procurou definir os flancos dos baluartes, recorreu a 
uma solução não registrada no livro de Azevedo Fortes. Quase sem 

18 Nas fortificações francesas, havia as caponnières, do italiano capponiera, pequenos espaços, assim 
referidos por semelhança com certas gaiolas gradeadas, destinadas à guarda de galináceos (capões). 
Em Portugal, a peça denominava-se capoeira, portando sentido duplo, avícola e militar (ver a etimo-
logia: Capão (frango). Do lat. vulgar cappone por capone. / NASCENTES, 1966: 143). No Brasil, 
como se sabe, o vocábulo capoeira adquiriu significado paralelo, mas distinto, de mato de pequeno 
porte, variante lexical de origem indígena, derivada de caa (mato) e puera (extinto). (NASCENTES, 
ID.: 145-6). A capoeira avícola portuguesa corresponde ao nosso garajau (grajau)...
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dúvida, ao interligar os pontos extremos da parte alta dos revelins (estes 
estendidos em circuito, à guisa de contra-escarpas), propôs um vasto 
quadrado exterior (hijk), de cujos vértices fez partir as linhas que defi-
niriam os flancos. Os pontos hd e ie, do desenho, esclarecem o traçado 
dos flancos do baluarte nordeste, repetido nos demais.

Nesta e em outras simulações tentadas, pairam sempre incer-
tezas, que se evidenciam de modo claro, quando se compara o desenho 
de Paulet com a realidade da obra, como se sabe, inconclusa. De qual-
quer modo, conquanto a matéria volte a exame em item posterior, no 
atual estado das pesquisas, não há como explicar a decisão de Paulet no 
que concerne à opção escolhida para traçado dos flancos da sua forta-
leza. Em outras palavras, não se sabe se fruto de deliberação pessoal ou 
de solução encontrada em outros tratados de fortificação. (Figura 12). 

Resposta ou respostas à pergunta talvez jamais sejam encon-
tradas, em particular por causa da não conclusão das obras planejadas. 
O fato leva até à suposição de que o projeto de Paulet envolveria, em 
parte, representações fantasiosas, simplesmente deitadas no papel 
pelos embalos da imaginação, a fim de atender aos anseios de gover-
nante e governados.

O projeto proposto e a parte construída

Comparação entre o desenho da Fortaleza da Assunção, entregue 
por Paulet aos seus superiores em Portugal, e o trecho realmente cons-
truído, há de ser tentada em dois instantes. Primeiro, na análise do que 
foi e do que não foi realizado. Segundo, no cotejo das dimensões indi-
cadas no desenho, que coincidem ou não coincidem com medições en-
contradas na parte realmente construída.

Quanto ao primeiro exame, relativo à falta de conclusão dos tra-
balhos, o próprio Paulet, quando ofereceu o desenho às autoridades por-
tuguesas em 1825, já esclarecia estar a fortaleza “em parte já desempe-
nhada” e que

 A frente do Mar está completamente acabada, e a da parte do Nascente 
até junto dos Quarteis da tropa, os quaes já existião qdo se formou o 
Projecto e p.r essa razão se não achão situados em semetria com os 
lados da Fortaleza.
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Figura 11 - Traçados construtivos de baluartes em fortalezas de plano quadrado.
                  Traçado de faces e flancos - figuras 1ª., 5ª. e 10ª. 
   Observar os triângulos equiláteros. Observar ampliações em a e b.  
                  Fonte: FORTES, M.A.  O Engenheiro Português: 1729: Estampa 12ª. , v. 2.
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A afirmação de Paulet era verdadeira, mas incompleta. Por um 
lado, não explicava por que razão, “qdo se formou o Projecto”, deixou 
de ajustá-lo aos “quartéis da tropa, os quaes já existião”. Por outro, 
dava a entender que as obras da fortaleza ainda teriam prosseguimento, 
pois apenas a frente do mar “está acabada”. Omitia, neste caso, pro-
blemas incontornáveis, visto que a posterior implantação das avanta-
jadas dimensões do projeto exigiriam o recobrimento de vasta área da 
Vila, já urbanizada. Por tal motivo, não se sabe se o projeto deixou de 
ser integralmente construído por força deste último empecilho, mas 
também se por falta de verbas; ou, talvez ainda, por ambas ou por ou-
tras razões desconhecidas.

O projeto da Fortaleza da Assunção oferecido por Paulet 
e a expansão da Vila

Como visto, ao mesmo tempo em que assinalava estar “a frente 
do Mar” “completamente acabada”, Paulet procurou justificar aos seus 
superiores as razões pelas quais o eixo de simetria este-oeste da fortifi-
cação não correspondia ao eixo longitudinal dos quartéis. Conquanto se 
tratasse, à primeira vista, de pormenor de pouca importância, deve-se 
ter em conta o fato de que, na época, em quaisquer edificações regu-
lares, inclusive, é claro, naquelas construídas nos terraplenos das forta-
lezas em quadro, as partes componentes se dispunham segundo eixos 
de simetria, a fim de cumprir regra básica de composição. No caso, 
embora o quartel aparecesse como obra levantada anteriormente à nova 
fortaleza da Assunção, o argumento de Paulet parecia relevável porque 
os eixos da fortificação e do quartel, mostrados no desenho, além de 
absolutamente paralelos, corriam a uma distância aproximada de apenas 
dez metros. Em outras palavras, bastaria, quando da locação da 
Fortaleza, ter ocorrido pequeno deslocamento do conjunto de muralhas 
para o sul e o problema, aliás, unicamente formal, estaria praticamente 
resolvido. Assim, ocorre perguntar: o que teria levado Paulet a se preo-
cupar com tão pequeno desencontro de eixos ou, mais ainda, por que 
razão deixou de recorrer a medidas de correção assim tão simples?

Como resposta, pode-se considerar a hipótese da impossibilidade 
de estabelecer o ajuste dos eixos da fortificação e do quartel a um eixo 
único, tendo em vista que a muralha proposta abraçaria a bateria antiga, 
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esta ainda não demolida de todo, mas incorporada ao terrapleno da nova 
fortaleza. Com efeito, tal solução impediria maior flexibilidade na lo-
cação da muralha, intervindo consequentemente nas suas relações com 
o Quartel. De outro modo, os ajustes em direção ao sul, por soma de 
acréscimos, invadiriam trecho da Vila, então já definido.

Não se encontram, portanto, resposta ou respostas cabais à diver-
gência. Em tais circunstâncias, contudo, nada inibe sejam formuladas 
conjecturas, com esta ou com aquela possibilidade de acerto, como se 
tentará. De qualquer modo, deve-se ter em conta a inversão de serviços 
deparada por Paulet, pois, de modo corrente, a construção das muralhas 
antecedia quaisquer obras internas lançadas posteriormente no recinto 
da fortificação.            

Interferências urbanas

A elaboração do projeto da Fortaleza deve ter sido concluída em 
começos de outubro de 1812, isto é, pouco antes da solenidade do Auto 
de Demarcação. Naquela altura, Paulet já havia iniciado ou definido as 
linhas básicas do seu “Plano de edificação desta villa”, entregue à 
Câmara Municipal na vereação de 8 de outubro de 1812 (CASTRO, 
1994: 49), plano que previa a ampliação física da vila em traça orto-
gonal. De acordo com o projeto, a nova fortaleza da Assunção tanto se 
estenderia às frentes norte e oeste do quartel como também se expan-
diria sobre ampla área situada ao sul, área talvez ainda desabitada, mas 
já cordeada segundo o citado “plano de edificação” da Vila, entregue 
por Paulet na ocasião. Em outras palavras: ou o plano de urbanização 
recobriria parcialmente a fortaleza projetada ou a conclusão desta inter-
feriria no plano. A alternativa torna-se complicada porque ambos os 
projetos, da obra de defesa e do plano de ampliação urbana, traziam a 
assinatura do mesmo autor. (Figura13).

Como todo o trecho do projeto da Fortaleza situado ao sul do 
quartel deixou de ser construído, ficaram eliminados os baluartes su-
deste (São José), voltado para a Matriz, e sudoeste (Príncipe da Beira), 
bem como cortinas, fossos, contraescarpas e revelins, conjunto de 
partes que compreenderia mais da metade da fortificação. Em conse-
qüência, o setor da Vila, destinado ao aumento da fortificação, deve ter 
sido imediatamente loteado e construído, se é que tal já não havia ocor-
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Figura 13. Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.
                   Plano de A. J. da Silva Paulet, com a expansão da Vila em destaque.
                   Fonte: Acervo da Mapoteca do Itamarati, 1813 (original extraviado).

Figura 12 - Reconstituição do traçado da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.
                   Traçado empregado por Paulet na definição das faces e flancos dos baluartes.
                   Estudo do Autor, 2005.
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rido antes, como se observa no desenho respectivo. De acordo com a 
última hipótese, a execução completa do projeto de Paulet, como já 
mencionado, redundaria na superposição da parte sul da fortificação 
sobre área recentemente ocupada ou em vias de ocupação urbana, bas-
tante ampla, se comparada com as pequenas dimensões da Vila. A fim 
de se aquilatar que trecho da zona central da cidade de hoje teria sido 
recoberta, caso tivesse sido a fortaleza totalmente construída, o autor se 
permitiu elaborar um ensaio gráfico, em que demonstra as relações do 
projeto completo da fortificação com a atual malha urbana circunvi-
zinha. (Figura 14).

Superposição dos planos de expansão da Vila ao projeto 
da nova fortaleza

A inviabilidade de aplicação da área requerida para expansão da 
nova fortaleza sobre o trecho ocupado pelo plano de expansão da Vila, 
sem dúvida, constituiu impedimento à completa execução do projeto da 
fortaleza da Assunção. Deve-se, porém, alertar para o fato de que, à 
parte esse embaraço, a realização integral do projeto da Fortaleza se 
defrontava com uma interceptação preliminar intransponível, provo-
cada por uma rua que já se achava aberta, rua de significativa impor-
tância na antiga malha da cidade. Essa via pública, como já se comentou 
e como se nota no ensaio gráfico há pouco referido, fora implantada em 
dias anteriores à construção da nova fortaleza e à elaboração do plano 
de Paulet, provavelmente na anterior administração Barba Alardo. 
Constituía o caminho mencionado no desenho de Giraldes, em 1810, 
como “Gravatá ou Passeio Público” (CASTRO, 1997: 41-42 / fig. 4 e 
4ª.), logo depois conhecido como rua Nova da Fortaleza, denominado 
rua da Misericórida em tempos posteriores e, finalmente, hoje desig-
nada rua Dr. João Moreira. Sem dúvida, a via primitiva correspondia à 
“rua adicional” (additional street) encontrada por Koster em fins de 
1810 e início de 1811, que não desembocava na futura praça da Sé19.

19 “The town of the fortress of Searà is built upon heavy sand, in the form of a square, with four 
streets leading from it, and it has an additional street on the north side of the square, which runs in 
a parallel direction, but it unconnected with it.” (KOSTER, 1816: 113).
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Figura 14. Projeto original da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (1825?).
                  Projeto de Paulet lançado sobre a cidade atual. Observar os recobrimentos.
                  Estudo do Autor.

   Referências atuais:
1. Passeio Público
2. Rua Dr. João Moreira
3. Av. Alberto Nepomuceno
4. Rua Floriano Peixoto
5. Catedral Metropolitana
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Saber-se como Paulet pretendia resolver o encaixe da fortificação 
no traçado urbano por ele próprio proposto e praticamente definido, é 
impossível, tanto por se desconhecerem as justificativas do projetista, 
como também em decorrência do extravio do “dito plano de edificação 
desta Villa, que ficará guardado na mão do Procurador do Concelho”. 
Nesta situação, a Planta do Porto, e da Vila da Fortaleza, da autoria do 
mesmo Paulet, constitui o único documento cartográfico de que se 
dispõe, na verdade, desenhado em 1813, portanto, após o inicio das 
obras da nova fortificação. (CASTRO, 1997:/ fig. 22 e 23). Cumpre 
notar que a Planta do Porto pretendia estudar, como objetivo principal, 
a batimetria da bacia marítima, motivo pelo qual as referências gráficas 
à Vila, quer dizer, à parte terrestre, figuravam de modo complementar e 
conciso. Basta lembrar que a fortaleza da Assunção (Figura 13), apa-
rece no desenho representada como uma estrela de quatro pontas, mos-
trada de modo convencional, alheio à realidade. 

Por tais razões, pode-se assim acreditar que Paulet, ao elaborar o 
projeto da fortificação, ou ignorou a rua já aberta, que corria ao pé da 
fachada sul dos quartéis, ou supôs que poderia eliminá-la, quando do 
transcorrer das obras. Indubitavelmente, o projetista tinha consciência 
dos problemas que se lhe antepunham, pois, ao desenhar a referida 
Planta do Porto, e da Vila da Fortaleza, em 1813, evitou de nela trans-
crever, em escala devidamente adequada, a forma correta da fortifi-
cação, então já projetada. Não seria, aliás, por mero acaso, que, no pro-
jeto de Paulet, a cortina sul da fortaleza coincidiria com o traçado do 
alinhamento da face sul da mesma rua Dr. João Moreira, como o com-
prova a superposição do desenho da fortaleza de Paulet no levanta-
mento aerofotogramétrico da malha atual da cidade.

À parte a interferência criada por essa via transversal (Dr. João 
Moreira), também não se deve esquecer de que, na planta da fortaleza 
da Assunção (entregue em 1825), os trechos iniciais das atuais ruas 
General Bezerril (do Quartel ou dos Quartéis) e Floriano Peixoto (rua 
das Belas, rua da Boa Vista) esbarravam abruptamente nas contra-
-escar pas projetadas por Paulet com o objetivo de integrar o lado sul da 
fortificação. Transparecia assim a ideia de interceptação premeditada 
do prosseguimento das ruas, solução inaceitável em termos de princí-
pios de defesa. Além do mais, conforme se observa na aludida planta, 
(Figura 14), os trechos desses quarteirões situados ao pé da Fortaleza, 
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conquanto talvez ainda não construídos, já acusavam parcelamento 
imobiliário, que os fragmentava, isto é, que já os dividia entre inúmeros 
proprietários. Esse fato não apenas comprova a inviabilidade de conse-
cução plena do projeto da nova fortaleza como também confirma a su-
posição de que o desenho, oferecido às autoridades portuguesas em 
1825, fora executado tempos depois da entrega do original ou de cópias 
da planta original a Sampaio e à Câmara Municipal, em 1812.

6 Dificuldades de justificar militarmente as obras da 
 nova fortaleza da Assunção

  
Como ora se tenta recapitular, a frontaria da Vila, ao longo do 

tempo e por mutáveis desejos, sempre exigiu se erigissem obras de              
defesa, mínimas que fossem. Primeiro – durante a metade inicial do 
século XVII, medida indispensável para servir de ponto de apoio aos 
navegantes, nas viagens entre Pernambuco e o Maranhão, apoio já sem 
necessidade maior, após a introdução das rotas de comércio direto de 
Belém e São Luís com o Reino. Segundo – na metade final do século 
XVII, quando a fortificação foi utilizada como instrumento de proteção 
contra eventuais investidas dos índios, todavia, rapidamente desapare-
cidas depois da chamada Guerra dos Bárbaros. Terceiro – no fluir do 
século XVIII, quando o forte serviu como defesa contra as ocasionais 
agressões de corsários e contrabandistas, ocorrências também, de certo 
modo, já sem sentido após a abertura dos portos brasileiros ao comércio 
internacional, em 1808. Por fim, ainda no mesmo período, em face da 
conjuntura política europeia, a Vila reclamava o amparo de uma forta-
leza, ante a hipótese de incursões navais francesas. Essas invasões, é 
verdade, tornaram-se improváveis e praticamente inviabilizadas depois 
do desfecho da batalha de Trafalgar, em 1805, embora, após essa data, 
o território lusitano fosse invadido três vezes pelas tropas napoleônicas, 
além de que houvesse projetos de subdividir Portugal (e também o 
Brasil), em fatias entregues ao comando de generais de Bonaparte. 

Defesa militar da vila e ameaças imaginárias 

Às vésperas da vinda da família real, já eram conhecidos certos 
desígnios napoleônicos, de início, restritos a Portugal, mas também 



51Bicentenário da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção

logo ampliados ao Brasil. Por tal razão, na Corte portuguesa, instalada 
no Rio de Janeiro desde 1808, prosperavam hipóteses de ataques fran-
ceses ao território brasileiro, procedentes da Guiana, formuladas de 
modo confuso, por via de suposições mirabolantes, oníricas, nascidas 
de intrigas palacianas, açodadas pelas divergências entre grupos parti-
dários dos ingleses - o Príncipe Regente, e dos franceses - a princesa 
Carlota Joaquina. 

Ainda que realmente inviáveis, as tentativas de ataque forço-
samente seriam efetuadas por mar, todavia desestimuladas em de-
corrência de restrições várias, como o fato de, em virtude das distân-
cias, somente poderiam utilizar contingentes reduzidos. De qualquer 
sorte, no âmbito da Capitania, se acaso se concretizasse a remotís-
sima hipótese de algum ataque vindo do exterior, impunha-se, antes 
de tudo, melhorar as condições de defesa da costa como um todo, 
afigurando-se aconselhável fortificar o Mucuripe, e não a frontaria 
urbana fortalezense.            

De qualquer modo, persistiam na Vila antigos temores, apesar da 
nova situação. A vinda de Dom João VI para o Brasil tanto frustrara por 
completo os projetos napoleônicos do domínio de Portugal e seu terri-
tório americano, como eliminara os intentos de uma intervenção fran-
cesa no Brasil. Fantasiosas que fossem as hipóteses, ainda assim,  pro-
vocavam temores que ecoavam no Ceará, conquanto, como medida 
preventiva, tropas portuguesas houvessem ocupado Caiena em 1809, 
onde permaneceram até 1814.

Como se vê, a edificação da nova fortaleza, realizada com a pos-
sível rapidez, não se escudava em justificativas militares evidentes. Por 
outro lado, o desenho da fortificação proposta já não encontrava acei-
tação na Europa, pois, contemporaneamente, em um Portugal invadido 
pelos franceses, a defesa do País, logo posta sob comando inglês, recor-
reria a operações bélicas totalmente renovadas.

Mais inexplicável se torna o fato de Paulet, em seu projeto, ter 
alvitrado reforços no sistema defensivo exatamente nos lados da 
fortificação opostos ao mar, portanto, voltados para o interior, os 
quais, embora não edificados, seriam desenvolvidos com contraes-
carpas e revelins. Proposição sem justificativa, repita-se, porquanto, 
do ambiente urbano, da Vila, enfim, não procedia qualquer perigo de 
ataque, quer de índios, de há muito já miscigenados e aculturados, 
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quer da população, que custeara a realização da obra, considerada 
bem de todos.

O declínio do sistema abaluartado

Desde o último quartel do século XVIII, alterações nos arma-
mentos e modificações nas táticas bélicas começavam a evidenciar a 
contraindicação do emprego dos pontos fixos de defesa, os quais ha-
viam encontrado na fortaleza abaluartada a forma até então preferida. 
Assim, na Europa do início dos anos oitocentos, os novos sistemas de 
ataque e defesa já anunciavam “a superação do modelo abaluartado”, 
como refere Francisco Sousa Lobo, engenheiro militar português, espe-
cialista na matéria:  

(...) Soldados altamente instruídos e pouco numerosos são substituídos 
por soldados baratos e em grande número. (...) Os exércitos de massas 
tornam inviável um sistema logístico pesado. Tira-se partido dos re-
cursos locais. Abandonam-se as regras corteses do período anterior. (...) 
A nova situação, exigindo longas linhas de defesa, que se estendem pelo 
território, elimina o papel desempenhado pelas antigas fortificações iso-
ladas. (...) Estão, pois, criadas as condições para desenvolvimento em 
poucas décadas de outro tipo de fortificação. (LOBO, 1989: 273).

O sistema aplicado tirava partido do relevo e da amplitude do 
campo de ação operacional, pois 

    
Agora é todo o território que subitamente adquire valor. Interessa con-
ferir rapidamente proteção a grandes massas de humanas. O ondulado 
e as dobras do terreno, os rios, as florestas assumem novo significado 
militar. (LOBO, 1989: 273A).

Como se nota, as mutações haviam ocorrido rapidamente, “em 
poucas décadas”, oferecendo “condições para desenvolvimento (...) de 
outro tipo de fortificação”, ainda desconhecido no Brasil. Por outro lado, 
a mudança valorizava a topografia, obrigando à confecção de mapas ter-
ritoriais mais acurados, resolvidos com auxílio da Geodesia, aliás, já 
postos em execução pelo governo lusitano desde as décadas finais do 
século XVIII, orientados pelo italiano Antônio Ciera, contratado para 
divulgação dos novos processos cartográficos Nessa época, ainda vi-
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vendo em Portugal, Paulet estaria informado desses modos de mapea-
mento de amplas superfícies, executado por triangulação, com resul-
tados relativamente precisos, pois, embora com outros objetivos, já os 
havia empregado quando da elaboração de suas cartas geográficas no 
Ceará. Quanto ao projeto da Fortaleza da Assunção , no qual prevaleceu 
o emprego de soluções abaluartadas, ainda que Paulet pudesse dominar 
os novos sistemas de defesa, estes pecariam por falta da representativi-
dade volumétrica material desejada por todos e, por tal razão, despidos 
de valia simbólica, solução decepcionante para os munícipes, porque se 
afiguraria alheia à ideia de grande fortaleza, alimentada por todos.

Validade e superação dos sistemas abaluartados no Brasil

No Brasil, apesar de uns poucos manifestarem pontos de vista em 
contrário, o sistema de defesa com fortificações abaluartadas mantinha-
-se válido. A distância da recente realidade europeia explicava o desin-
teresse pelas novas proposições, pois não havia inimigos afastados ou 
vizinhos próximos que ameaçassem o País com invasões, as quais so-
mente ocorreriam de modo passageiro e logo repelidas, quando do 
início da Guerra do Paraguai, meio século depois. Por tais razões, diante 
de um quadro de expectativas reais ou imaginárias, as fortalezas abalu-
artadas continuaram ainda a se afigurar úteis, como certamente pareceu 
a Paulet quando foi convocado a projetar uma delas, no Ceará20. 

A propósito e a fim de se apreciar direta ou indiretamente a diver-
gência, cabe referir um trabalho divulgado, por assim dizer, contempo-
raneamente aos dias em que Paulet construía a fortaleza da Assunção. 
Em opúsculo publicado em janeiro de 1822, denominado Reflexão sobre 
o systema de fortificação abaluartada e tenalhal, José da Costa Azevedo, 
o 2o Barão de Ladário, emitia sua opinião, de certo modo conciliatória, 
sobre sistemas de defesa ainda então em voga. Nesse trabalho, dizendo-
-se amparado numa definição de Guy de Vernon, Azevedo atestava haver 

20 Nas últimas décadas do século XVIII, grandes fortalezas abaluartadas haviam sido construídas 
na Amazônia pela Comissão de Demarcação dos Reais Domínios, utilizadas como marcos simbó-
licos de posse de território lusitano em disputa com a Espanha. Entre obras de vulto, projetadas por 
fortificadores italianos contratados pela Comissão, nomes já referidos,mencionam-se a Fortaleza 
de São José de Macapá, no Amapá, de Enrico Antonio Galuzzi, e a Fortaleza do Príncipe da Beira, 
em Rondônia, de Domenico Sambucetti, esta concluída em 1783.
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“duas classes de fortificações”, a abaluartada e a tenalhal. (AZEVEDO, 
1822: 21), afirmação confusa, pois, muitas vezes, na mesma fortaleza, 
ocorria o emprego simultâneo de tenalhas e baluartes.

Documentação alusiva à Fortaleza da Assunção

Descrições da Fortaleza da Assunção e seu armamento constam 
de relatórios oficiais, avultando como talvez o mais significativo aquele 
preparado em 1843, pelo Brigadeiro José Maria da Silva Bittencourt, 
presidente da Província e oficial de Artilharia. (apud STUDART FILHO, 
C. 1937: 61-2). Também cumpre ser registrada a Descripção da Cidade 
da Fortaleza, de Antônio Bezerra Meneses (1841-1921), publicada na 
Revista do Instituto do Ceará de 1895 (refêrencias à Fortaleza da 
Assunção nas páginas 167-168). No campo da manutenção física da for-
tificação, vale mencionar os relatórios de obras e levantamentos gráficos 
executados pelos engenheiros Adolpho Herbster (1826-1893), Eduardo 
Saulnier de Pierrelevée (1839-1908), Antônio Gonçalves da Justa 
Araújo, além da inspeção realizada em 1881 pelo Brigadeiro General 
Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza (1837-1884), documentos estes 
guardados no Arquivo Histórico do Exército (AHEx). Deve também ser 
acrescentada a documentação formada na antiga Repartição de Obras 
Públicas da Província, hoje preservada no Arquivo Público Estadual. 

Todo esse acervo documental refere modificações materiais veri-
ficadas antes ou durante trabalhos de recuperação, executados em tal 
monta, que às vezes impossibilitam uma restauração correta daquilo 
que foi alterado. Entre outras perdas, cita-se o desaparecimento quase 
total das contraminas, já mencionado, e a destruição da poterna ori-
ginal, posto que a atual comunicação com o exterior há de ser obra 
nova, reintroduzida por exigência dos serviços.

Ainda no âmbito da bibliografia pertinente, impõe-se consulta 
aos trabalhos de Carlos Studart Filho sobre fortificações no Ceará, bem 
como um artigo de Eduardo Peixoto, inserido na Revista do Instituto do 
Ceará de 1905. (PEIXOTO, 1905: 187-302)21. 

21 Acrescente-se um artigo de Gustavo Barroso (1962: 106-110), com interesse maior no destino 
imposto a uma imagem da Assunção, outrora venerada na capela da Fortaleza, “que ali estava 
sobre o altar desde o século XVIII.” (1962: 109), posta à guarda de terceiros por decisão do bispo 
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7 Outras funções da Fortaleza 

O texto ocupou-se até agora com antecedências históricas, deci-
sões administrativas, tipologias arquitetônicas, processos construtivos, 
problemas de defesa militar, construtores e referências correlatas. 
Admitida a suposição de que os habitantes da Vila buscavam na obra 
outros valores além de seus méritos bélicos, impõe-se apreciar esses 
desejos, imbricados em demonstrações afirmativas de hegemonia ur-
bana e expressos por via simbólica. Deste modo, não há como omitir 
aspectos aparentemente alheios ao tema, sejam aqueles concernentes ao 
quotidiano da Vila, em especial quanto às primeiras manifestações de 
sua vida cultural e social, sejam as dificuldades de preservação física da 
fortaleza da Assunção, materialidade indispensável como símbolo de 
prestígio urbano22.

 Nascimento de uma consciência urbana

O processo de formação de uma consciência da nova situação 
urbana ocorreu rapidamente. Quatro ou cinco anos depois de obtida a 
autonomia administrativa do governo cearense, o Senado da Vila en-
viou valioso documento às “Piadozas vistas de Sua Mag.a”, a rainha D. 
Maria I (então já demente), sobre o “augmento e felicidade desta Cap.
nia”, acompanhado de uma Lista dos homens brancos que habitam 
dentro desta Villa da Fortaleza do Ceará (refere-se a um rol de contri-
buintes do fisco), comentários e relação elaborados provavelmente em 
1803, talvez em 1804, conforme vários indícios o fazem admitir.                 
(AHU - Ceará – ver CATÁLOGO de Documentos (...): doc. 721). 

22 Quanto ao quotidiano da Vila na época de Sampaio e Paulet, ver trabalho de reconstituição his-
tórica escrito por João Brigido, intitulado A Fortaleza em 1810, publicado na Revista do Instituto 
do Ceará de 1912 (t. 26: 83-131) e incluído com acréscimos no livro Ceará (homens e factos), 
publicado em 1919, bem como transcrito em Antologia de João Brígido, organizada por Jader de 
Carvalho (1969). 

Dom Joaquim. Esta informação de Barroso faz crer que, apesar de antiga, não seria a imagem 
provavelmente trazida pelo comandante Álvaro de Azevedo Barreto em 1654. Sobre o mais, como 
obra de arte sacra pertencente ao quartel da Fortaleza, no mínimo, deveria ter retornado ao local 
de origem, como patrimônio histórico não alienável.  
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Ao mesmo tempo em que descreve a pequena vila, em começo 
de rápida montagem material e administrativa, embora ainda marcada 
com precariedades, o documento faz previsões alvissareiras, amparadas 
em excelências de condicionantes geográficos e vantagens ambientais, 
“por que está plantada a beira mar no principio de uma dilatadissima 
assentada em que se pode fundar huma boa Cidade, se nella houver 
Policia que até hoje lhe tem faltado23.”

        
As vantagens de localização geográfica, em termos de relaciona-

mento com a Capitania e com o exterior, base de futuro engrandeci-
mento da Vila, ficavam expressas de modo objetivo:

Ella He cercada por hum e outro lado de dois riaxos perenes de 
puras, e Cristalinas agoas [riachos Pajeú e Jacarecanga] e de 
dois rios abundantissimos de peixes [rios Cocó e Ceará] livre 
de inundaçõens, ainda no rigor do mais espantozo inverno. Seo 
clima muito benigno, os ares muito saudaveis; as terras e 
serras de todo o seo termo, e as de quatro Villas vizinhas que 
são as mais ferteis de toda a Capnia. [vilas de Soure (Caucaia), 
Arronches (Parangaba), Messejana e Aquirás].  He muito abun-
dante em generos de primeira necessidade com que Socorre a 
huma grande parte della mais principalmente a Villa do 
Aracati, que não obstante haver nella maior negocio do q 
nesta, com tudo hé mais estavel e mais Sugeita do que todas as 
da  Cap.nia as imundaçoens com que p. varias vezes se tem visto 
Submergidas as suas Cazas em mais de doze palmos d’agoa.

O documento, como se observa, elogia a Vila e indiretamente 
desqualifica as concorrentes. Exalta-lhe as vantagens portuárias, as 
únicas do litoral cearense 

em que pode fundiar uma grande esquadra bem ao pé da terra 
po.r ser o fundo Limpo, o q não encontra nos Portos da Cap.nia 

23 Uma década depois, as previsões do documento e mais outras já começavam a se cumprir, como 
se lê no Soneto 3º / Ao aumento da Vila da Fortaleza (“que polícia já tem”), de Pacheco Spinoza, 
transcrito mais adiante. (p. 59).
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por não podem entrar mais q embarcações m.to pequenas com 
grande risco”, 

embora admita dependência, de que a Vila logo se desembaraçará: 

a maior parte dos comerciantes24 posto que tenham Loges de 
trabalhos costumam vender atacado amaior parte da Fazenda 
que trazem de Pernambuco, podemos afirmar que são bem es-
tabelecidos, bem acreditados e Capazes de manejarem avul-
tadas negociaçoens em direitura para o Reyno. 

Condições portuárias minimamente adequadas emergiam na oca-
sião como requisito indispensável à navegação de longo curso, facul-
tada havia pouco pelas novas decisões reais em favor da autonomia 
cearense. As viagens “em direitura do Reyno” ocorreriam quase de 
imediato, pois, em 28 de dezembro de 1804, já chegava o brigue Bons 
Amigos, vindo da cidade do Porto diretamente para a Vila da Assunção. 
(AHU - Ceará – ver CATÁLOGO de Documentos (...): doc. 1068). A 
abertura dos Portos, em 1808, logo faria a Vila manter contato com 
outros destinos no exterior.   

 
A Fortaleza e o nascimento da vida cultural na Vila

Paralelamente às obras de arquitetura com que beneficiava a 
Vila, Sampaio procurou incentivar o nascimento de atividades cultu-
rais, com reflexo evidente no campo dos valores simbólicos. Patrocinou 
a organização de uma vida palaciana, é claro, restrita às possibilidades 
de um meio material e intelectualmente limitado. Vida palaciana, escla-
reça-se, voltada para a realização de “oiteiros”, espécie de torneios lite-
rários de inspiração arcádica, correntes na Lisboa das décadas finais do 

24 A denominada Lista dos Homens Brancos compreendia 47 tributados. Salvo poucos nomes de 
outras procedências, contavam-se 21 portugueses e 19 cearenses. Em larga maioria, os contri-
buintes abastados eram reinois. Entre os nascidos na terra, apenas um deles figurava como dono de 
negócio grosso. Os demais exerciam atividades modestas, ofícios de alfaiate, carapina, “caxeiro”, 
ainda que alguns tivessem conseguido rápida ascensão social, pois, uma década após, já aparece-
riam arrolados entre os signatários do Ato de Demarcação da nova Fortaleza.
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século XVIII. Na produção poética do grupo, quase sempre de caráter 
áulico, destacavam-se peças laudatórias a Sampaio e também a Paulet, 
com versos plenos de elogios às realizações materiais de ambos.

Os originais da produção poética dos “oiteiros”, preservados nos 
arquivos de família, tiveram cópias oferecidas ao Barão de Studart por 
Antônio, filho mais novo de Sampaio, com quem o historiador se rela-
cionava pessoalmente25. Era desejo de Studart publicar o material com 
que fora presenteado, infelizmente, divulgado apenas em parte por 
Dolor Barreira. (1943:148-204). 

O círculo literário palaciano do governador era frequentado por 
um grupo de amigos, roda intelectual em que se destacavam, entre ou-
tros, os poetas Pedro José da Costa Barros (1779-1839), aracatiense, e 
o português José Pacheco Spinoza ( ? – 1814). Costa Barros, militar de 
carreira, figuraria algum tempo depois como o primeiro governador de 
um Ceará, então alçado à categoria de Província, bem como alcançaria 
os postos de deputado, senador e ministro. Na ocasião, servindo na Vila, 
mandou apor na muralha da Fortaleza, como ainda lá se vê, uma placa 
encomiástica, em louvor da realização maior de Sampaio e Paulet, redi-
gida em latim:

ANNO 1817  

Informem Montem me derisere carinae
Nunc Arcem Magnam Respectu Longe pavescunt
Hic me Sampayus, Sexto Regnante Joanni, 
Fundavit Pulchram: Pauleti cura refulget.
Muris Me Fortem Reddunt civilia dona;
Armis me Fortem Faciunt Dispendia Regis.

Costa Barros Fecit

25 O casamento de Antônio de Sampaio e Pina de Broderode (1836-1910) com Maria Luisa de 
Sousa Holstein (1841-1909), 3ª. Duquesa de Palmela, realizado com estrondosa repercussão social, 
fê-lo ingressar naquele tradicional grupo familiar português, cujos arquivos guardam os papéis de 
seu pai,  o governador Sampaio. Maria Luísa, senhora culta e de pendores artísticos, era neta de 
Pedro de Sousa Holstein (1781-1850), Duque de Palmela e primeiro titular da Casa, figura de 
grande destaque na Guerra Civil em Portugal, ministro de Dom João VI, no Brasil, e amigo íntimo 
do Imperador Pedro I. O governador Sampaio, vale lembrar, acha-se sepultado no grandioso con-
junto tumular erigido pelo 1º. Duque de Palmela, anexo ao cemitério dos Prazeres, em Lisboa.
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Para melhor compreensão do elogio de Costa Barros, apresenta-
-se tradução efetuada por Paulino Nogueira (1842-1908), um dos fun-
dadores do Instituto do Ceará e professor de latim no Liceu do Ceará: 

Anno de 1817 / As naus escarneciam de mim quando eu era um monte 
informe; agora sou uma grande fortaleza, de longe tomam-se de res-
peito. Aqui, reinando João VI, Sampaio me fundou bela: o engenho de 
Paulet resplandece. Os donativos dos cidadãos me tornam forte pelas 
muralhas e os dispêndios reais me fazem forte pelas armas. / Costa 
Barros Fez. (NOGUEIRA, 1888: 125)

Pacheco Spinoza, comerciante açoriano26 autor de vários so-
netos, em um dos quais resume o quadro de realizações materiais e va-
lores reconhecidos na época, externa referências tais, que pedem a de-
vida transcrição (em ortografia atual):

Soneto 3º 
Ao aumento da Vila da Fortaleza

Vai ó Fama, por toda a redondeza,
Publicando por tuas bocas cento.
Do Ceará que foi pobre o muito aumento, 
A grande exportação, suma riqueza.     

Dize que já se vê fausto e grandeza, 
Na sua Capital do Chefe assento,
Que polícia já tem, tem luzimento, 
E tem o que não tinha, Fortaleza.

Dize que do Governo a alta mente
Essas obras brotou assaz louvadas,
Por todos, sim, por todos geralmente, 

Erários novos, rampas e calçadas
Aterro, Chafariz, aula excelente,
Novas ruas, muralhas elevadas!
    
                     (BARREIRA. 1943: 183) 

26 José Pacheco Spinoza aparece na Lista dos Homens Brancos da Vila como nela radicado havia 
“12 anos”, o que quer dizer, chegado ao Ceará por volta de 1790. Nascido “nas Ilhas” e casado no 
Aracati, movimentava um “negócio” que contribuía para o fisco com “12 mil cruzados”. Como 
“negociante”, o poeta ocupava uma posição intermediária na Lista, que era encabeçada por 
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A par do enaltecimento da alta mente do governador, Spinoza 
consegue compactar nas quatorze linhas do soneto as visíveis muta-
ções, o muito aumento do Ceará, quer dizer, o rápido crescimento da 
Vila, pois esta era então mais conhecida como Ceará. No campo do 
desenvolvimento econômico, com vinculações fisiocráticas, exalta a 
grande exportação de produtos agrícolas, como fonte de suma riqueza. 
Elogia a polícia, que já tem, isto é, o conjunto de leis e disposições que 
servem de garantia à organização social da polis. Valoriza o ensino pú-
blico, com aula excelente, e fala em luzimento, termo de clara proce-
dência iluminista. No âmbito material, aponta as obras novas, tais como 
prédio do Erário, o aterro da praia, quer dizer, a abertura da rampa de 
acesso ao centro da Vila (futura avenida Alberto Nepomuceno), o cha-
fariz, as novas ruas, as calçadas (caminhos  pavimentados) e, com des-
taque, aponta a Fortaleza, que não tinha, quer dizer, a fortificação que 
a Vila não possuía, com suas muralhas elevadas.  

Nos poemas de Spinoza, compostos em elogio a Paulet (às 
vezes dito Paulete, talvez por solicitação de rimas), sobressai a cons-
trução de um chafariz, citado no Soneto 3º, melhoramento localizado 
na esquina da atual avenida Alberto Nepomuceno com rua José 
Avelino, a antiga rua do Chafariz, e destinado a abastecer parte da 
Vila, bem como a ajudar na “aguada” dos navios, cuja frequência ao 
porto aumentara sensivelmente. 

A Fortaleza e o nascimento da vida social na Vila

No âmbito das exterioridades sociais, a Fortaleza da Assunção 
bem cedo serviria de palco a grandes festejos como aquele realizado em 
12 de outubro de 1817, em regozijo à derrota dos “massonistas” da 
Revolução Pernambucana de 1817, dia em que o Príncipe Dom Pedro 
completava dezenove anos. Na ocasião, houve “missa cantada por 
vozes escolhidas”, “Te-Deum de muzica”, “illuminação espontanea de 
toda a Villa e na vespera um fogo de artificio brilhantissimo”, “descarga 

Antônio José Moreira Gomes, português, o homem mais rico da Capitania, taxado em setenta mil 
cruzados. Moreira Gomes era proprietário do já mencionado brigue Dois Amigos, que realizou a 
primeira viagem direta de Portugal ao Ceará. Ainda quanto a Pacheco Spinoza, assinale-se que um 
dos seus filhos adquiriu amplas terras na margem esquerda da foz do Rio Ceará, hoje denominadas 
praia do Pacheco.
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de mosquetaria” e ”salva da fortaleza”, repetida por uma galera surta no 
Porto. Como prosseguimento das festividades que homenageavam 
Sampaio, verificou-se um desfile de crianças bem como a apresentação 
“publica e gratuita [de] huma pesça Dragmatica aceadamente execu-
tada”, seguida de farta distribuição de licores. Ao ensejo, “offereceo-se 
huma lauta e magnífica merenda debaixo de huma espaçosa barraca 
[palanque] no baluarte da Fortaleza denominado Nossa Senhora da 
Assumpção”, enfim, uma sucessão de eventos registrados em porme-
nores por um súbdito anônimo. (UMA FESTA, 1900: 272-3). Como se 
vê, o baluarte nordeste, com vista magnífica sobre ao mar, que então 
batia quase ao pé da muralha da Fortaleza, constituía local privilegiado 
para as primeiras manifestações de congraçamento social da pequena 
Vila, cercadas de pompa.  

Mitos, inutilidade bélica e a difícil preservação material da Fortaleza

Durante o século XIX, a muralha da Fortaleza arruinava-se com 
frequência, o que exigia intervenção do corpo técnico do governo pro-
vincial. Os relatórios da Repartição de Obras Públicas da Província e 
documentos guardados no Arquivo Histórico do Exército fornecem in-
formações sobre os trabalhos executados. Em certa ocasião, talvez em 
busca de funções objetivas para a Fortaleza, ocorreu tentativa de trans-
formar em “calabouços”, partes arruinadas das contraminas, isto é, do 
túnel de comunicação, estreito e de baixa altura, que se desenvolvia 
internamente em circuito, ao longo da muralha, ao pé das cortinas 
(Figura 10). Mitos divulgados pela população asseguravam que em um 
dos pequenos trechos remanescentes desses caminhos subterrâneos 
teria ficado presa Da. Bárbara de Alencar, acusada de envolvimento no 
movimento revolucionário de 1817. A falsidade da notícia, ainda assim 
ratificada e dramatizada por Pedro Théberge (1875:19) com sua autori-
dade de historiador, induziu um dos comandantes da guarnição a as-
sentar no local uma placa com dizeres que não reproduzem a verdade. 
A matriarca, de fato, esteve encarcerada, entretanto, no quartel, numa 
cela imunda. Jamais nos restos dos subterrâneos da Fortaleza, sobre os 
quais os canhões troavam. 

Construída com muralhas em contrafortes, feitas com tijolos do 
Aracati, cal de Lisboa e recheio de terra, a Fortaleza sofria a ação de 
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formigueiros, requerendo do erário cearense seguidas verbas de recupe-
ração. No entendimento cultural lúcido de João Silveira de Souza, pre-
sidente da Província entre 1857 e 1859, as solicitações deveriam ser 
atendidas porque

 
Esta fortaleza, porem fóra de todas as condições d’arte militar, na opi-
nião dos entendidos, nunca será uma obra de fortificação e defesa, e se 
merece cuidado e as despezas que com ella se tem feito e continua-se a 
fazer, é mais como monumento de aformoseamento da cidade do que 
sob aquella relação. (SOUZA, 1859: 18). 

As palavras de Silveira de Souza, expressas com sensibilidade e 
compreensão,  constituem uma das primeiras manifestações oficiais em 
favor da preservação da arquitetura brasileira antiga.

Em posição oposta à opinião manifestada por Silveira de Souza, 
a “inutilidade” bélica da fortaleza vai aparecer no noticiário do século 
XIX, principalmente na pena de cronistas não contemporâneos de 
Sampaio, na verdade, pessoas que jamais conviveram com o gover-
nador, mas seus inimigos gratuitos!... João Brígido, um deles, de modo 
absolutamente injusto, entremeando referências mitológicas e metoní-
mias, desancava “a nulidade” da Fortaleza. Em dias, quando já finda a 
Grande Guerra de 1914-1918, um século depois de construída a fortifi-
cação, com manifesto alheamento às mutações do tempo e às transfor-
mações tecnológicas, debochava dos dizeres da placa aposta por Costa 
Barros na muralha, proclamando com vitupérios: 

Assumpção que hoje é nullidade em cousa de Bellona [deusa 
romana da guerra], como está pelas ruas, que se podem tambem 
chamar suas netas, foi posta ali como espantalho aos monstros 
alados que vieram pelo mar, cuspir fogo e ferro sobre a terra. 
Uma insania da sciencia, que supunha tambem ser a derra-
deira palavra em materia de resistencia.
O desengano tinha sido maior. Aos cysnes de então, boiando 
sobre as ondas, succederam as enormes tartarugas de aço com 
suas antennas, que calam ao abysmo do oceano, e a medonha 
guela [sic] que importa a cratera de um vulcão. / Pobre 
Assumpção! Hoje della escarnece o mar, por terem acreditado 
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em Vauban, por não concederam – o demain a l’Eternel./ A 
impafia [sic] tinha sido grande. (...) (BRIGIDO, 1919: 183-4; 
CARVALHO, 1969:356). 

Extremado, exaltava a ineficácia de uma fortificação de raiz sete-
centista para enfrentar o poder de fogo das “tartarugas de aço”, as belo-
naves encouraçadas do século XX, comparadas superiormente com os 
navios de madeira antigos, os “cysnes”, impulsionados pelo vento e pelas 
correntes marítimas!...    

8  A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção como símbolo 
de prestígio urbano: considerações remissivas                                                        

 
Conforme exposto, ao ver de alguns especialistas, a construção 

de uma fortaleza abaluartada, à época, constituiria obra de pouca utili-
dade militar, tanto pela superação em termos de estratégia e tecnologia, 
já correntes na Europa, como pela quase inviabilidade de ataques ex-
ternos ao País. Válido o sistema, ou não, as aspirações coletivas locais 
em prol das obras da nova fortaleza da Assunção, na verdade, escu-
davam-se em outras justificativas não de todo militares. No caso, apare-
ceriam correlacionadas com demonstrações de prestígio urbano e de 
envolvimento com representações simbólicas, imbricadas em um pano-
rama de rápidas transmutações físicas e sociais da Vila, já em busca de 
hegemonia no limitado quadro urbano cearense.

A autonomia administrativa da Capitania tinha franqueado ex-
pectativas em favor do progresso, com reflexos imediatos na vida da 
vila-capital. A procura de meios e modos que pudessem expressar ma-
terial e simbolicamente os desejos coletivos de prestígio urbano seriam 
confirmados com o tempo. 

Como já assinalado, as aspirações locais, pelo menos aquelas 
dirigidas em favor da construção de uma nova fortaleza, já se vinham 
avolumando desde a anterior administração de Barba Alardo, todavia, 
interditadas por várias dificuldades, principalmente pela falta de apoio 
técnico especializado, já que havia disponibilidade de meios finan-
ceiros com os quais, pelo menos, pudessem as obras ser iniciadas. Ao 
assumir o governo da Capitania, Sampaio procurou, pois, desenvolver 
um programa em proveito da situação excepcional que deparava. Deste 
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modo, concomitantemente, ao iniciar um conjunto de edificações 
novas, procedeu ao imediato começo das obras da Fortaleza da 
Assunção, cometimento para o qual contava com a manifesta coope-
ração do popular. Ao mesmo tempo, como se viu, incentivava a ex-
pansão urbana, ratificando um traçado proposto por Paulet, instru-
mento modelador da urbe fortalezense. Recorria, pois, a um 
planejamento mínimo que fosse, como modo seguro de conferir ra-
pidez à efetivação de obras de interesse coletivo.

O fato de a Vila apenas haver conhecido, até então, meros for-
tins, erguidos com estacadas ou com paredes de terra, às vezes refor-
çadas por faxina, explicava o desejo por obra perene. As seguidas pro-
telações, quanto ao pretendido levantamento de uma fortificação de 
pedra, tijolo e cal, sem dúvida, aumentavam a vontade de realizar algo 
que constituísse um símbolo de afirmação de poder da Vila. 
Determinadas obras de Arquitetura sempre adquiriram especial signi-
ficado para as populações. Mais que qualquer outra, portanto, tornava-
-se perfeitamente compreensível que, nos dias dos primeiros governa-
dores da Capitania, a edificação de uma grandiosa fortaleza de pedra, 
tijolos e cal, patenteando e justificando a origem do nome da própria 
vila, figurasse como marco avalizador de uma hegemonia urbana aspi-
rada por todos, quaisquer que fossem as dificuldades de realização de 
uma obra de magnitude inconteste. 

O entendimento entre as partes, quer dizer, entre governante em-
preendedor recém-chegado, Câmara Municipal e população, encon-
traria na Arquitetura o meio de materialização simbólica das aspirações 
gerais em favor da afirmação de uma nova fase na história da Vila, 
modo de demonstrar e consagrar, objetivamente, sua superioridade ur-
bana sobre as comunas interioranas.

Nos dias de Sampaio, apesar das mudanças em curso, a Vila con-
tinuava ainda pequena. Na verdade, não passava de um diminuto aglo-
merado humano, fisicamente inferior ao Aracati, ora mencionado 
apenas para efeito de comparação. Não possuía sobrados, já numerosos 
na vila jaguaribana, tipologia arquitetônica com exemplares que 
também se destacavam no Icó. Por tais razões, entre outras, exatamente 
nesse contexto, a construção de uma fortaleza abaluartada surgia como 
um marco simbólico para o qual convergiam os desejos e a própria con-
fiança depositada pela população no futuro da Vila. A construção de 
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uma fortaleza materializava, pois, como nenhum outro empreendi-
mento, o duplo significado de arx e de fortitudo, quer dizer, de defesa 
física e de força moral, patentes nas proporções agigantadas de uma 
obra arquitetônica única, com suas características programáticas espe-
cíficas, irreproduzíveis nas outras vilas da Capitania.

Não se deve esquecer de que a pequena capital, por sua condição 
de sede administrativa e posto militar, constituía ponto de concentração 
lusitana. Este fato significativo, tanto amparava solidamente o processo 
de valorização da recente autonomia administrativa cearense como ex-
plicitava a nova realidade, marcada pelo início da concentração do 
poder político e econômico na capital da Capitania. Estas e outras cir-
cunstâncias conjugadas conduziriam a vila do Forte à sucessiva elimi-
nação do poder de suas irmãs, concorrentes urbanas. Todos estes acon-
tecimentos recentes, sobre o mais, colaborariam em favor da nova 
situação, fosse pelos intentos de domínio acalentados e expressos pelos 
administradores e comerciantes da Vila-capital, fosse pela pouca ou ne-
nhuma percepção que as demais comunas mantinham quanto ao ins-
tante histórico de transição que atravessavam. Estes e outros eventos 
reunidas conduziriam a Capital à caminhada que resultou no gradativo 
enfraquecimento do prestígio das demais vilas da Capitania. 

Ajudada pelas posições econômicas e sociais conquistadas, uma 
elite comercial majoritariamente reinol, cônscia do instante histórico, 
passava a comandar, sem intermediários, um sistema em mudança, 
pleno de fatores todos que confluiriam para a futura hegemonia urbana 
da Vila. Embora o desenvolvimento material e cultural somente viesse 
a ganhar contornos definidos nos anos centrais do século XIX e, incon-
testáveis, no fim do seu terceiro quartel, a Vila-capital, todavia, desde 
cedo, como se vê, já reclamava exterioridades físicas e eventos corres-
pondentes à nova posição de destaque. A construção da nova fortaleza 
figuraria assim como marco simbólico imbricado nas aspirações gerais 
de euforia e de poder27.

27 A busca e o emprego de símbolos com objetivos ligados ao exercício do poder são matéria 
examinada por vários estudiosos. Considerações específicas sobre o assunto excedem os propósitos 
deste artigo, além de que não se incluem precipuamente nas competências profissionais do autor.
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9 Conclusão

Este trabalho restringiu-se unicamente à fortaleza de Nossa 
Senhora da Assunção, apreciada como obra de arquitetura militar. 
Limitou-se à história de sua construção, dos processos de castrame-
tração empregados, de sua inserção urbana e de sua valia simbólica. 
Não tratou do Quartel, mais antigo do que a anterior versão da Fortaleza, 
nem das Capelas do Quartel, demolidas no século XIX. Muito menos 
aludiu às antigas imagens de Nossa Senhora da Assunção, dispersas. 
Não fez referências ao ponto de origem da Cidade, ao locus de implan-
tação da fortaleza, nem as suas relações com a forma urbis fortalezense. 
Não lembrou a gradativa elevação do nível do chão circundante, na 
avenida que hoje contorna a fortificação, ocorrência comum em edifica-
ções antigas de grande porte, patente no alçamento do solo, rebatido na 
diminuição da altura aparente das muralhas, como eram vistas nos dias 
de Paulet. Não citou o paiol da pólvora, anexo à Fortaleza, cuja transfe-
rência para o morro do Croatá, em meados dos anos oitocentos, acom-
panhada da demolição do pequeno prédio onde se guardava a pólvora, 
liberou vasta área em rampa, na qual foi implantado o Passeio Púbico. 
Também omitiu referências específicas ao viaduto construído no co-
meço da década de 1970, o qual, de acordo com o projeto de locação 
original, por pouco não tangenciou o ângulo de espalda no baluarte de 
Nossa Senhora da Assunção28.

 ***

Apesar da circunstancial correção do desenho, elaborado conso-
ante as recomendações dos tratadistas portugueses, percebe-se que a 
fortaleza não foi construída apenas por necessidades bélicas, mas como 
referência simbólica, consumada para atendimento aos desejos de uma 

28 De acordo com a locação estabelecida no projeto original proposto pelo Município, o viaduto 
ficaria lançado a meio metro do ângulo de espalda do baluarte nordeste da Fortaleza! 
Relacionamento pessoal muito próximo, mantido com o então prefeito municipal, engenheiro 
Vicente Fialho, e com o calculista da estrutura, professor engenheiro Hugo Alcântara Mota, per-
mitiu que o autor deste texto oferecesse proposição, logo aceita, no sentido de revisar a implan-
tação do viaduto, distanciando-o da Fortaleza o quanto possível.
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população plena de entusiasmo com os últimos acontecimentos. Sem 
dúvida, as fortalezas abaluartadas haviam perdido valia militar desde os 
anos finais do século XVIII, nas guerras napoleônicas. Constituíam, en-
tretanto, tipologias arquitetônicas de defesa, as únicas a prevalecer no 
entendimento dos habitantes da Vila, como imagem de uma verdadeira 
e incontestável fortificação, fato este, sem dúvida, percebido por 
Sampaio, com rapidez, e interpretado por Paulet, no projeto.

Passado o tempo, permanecem, pois, ainda hoje, dúvidas quanto à 
intencionalidade da elaboração de projeto grandioso. Símbolo de uma an-
siedade coletiva, pouco importava a deliberação tácita de ser construída 
apenas metade do previsto, posto que a parte ultimada abrangia o trecho 
mais visível, implantado no alto da colina, de execução menos complexa, 
além de valorizado como ponto de magnífico desfrute da paisagem.

Quaisquer que sejam, todavia, as interpretações dos fatos, vale 
aludir o superior reconhecimento conferido ao conjunto arquitetônico 
da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e anexos no quadro dos 
bens culturais brasileiros, uma vez que se acha inscrito como Monumento 
Nacional Brasileiro nos Livros de Tombo do Histórico, Paisagístico e 
das Belas Artes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
/ IPHAN, desde 2008, por interesse da própria 10ª. Região Militar 29. 

10  Adendo explicativo

O presente artigo constitui uma das três versões de matéria concer-
nente à Fortaleza da Assunção, preparadas pelo autor. A primeira delas 
constituiu o pedido do tombamento desejado pela 10ª. Região Militar, 
remetido à Presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

29 O processo de tombamento teve início em 1962 (no 0651-T-62), foi retomado em 1974 e, mais 
uma vez, em 1997, sempre sem êxito, talvez porque fizesse referência “aos remanescentes da 
Fortaleza” [sic]. Esta informação imprecisa e a falta de dados pertinentes provavelmente impe-
diram a consecução dos objetivos do processo. Somente numa quarta tentativa, amparada por 
manifesto interesse da 10ª. Região Militar, tendo à frente o seu então comandante, o General de 
Divisão Júlio Limaverde Campos de Oliveira, foi finalmente considerado o tombamento da 
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e Anexos. Assim, foi formado e instruído o processo 
04150.00953 19/2005-31, e obtida a concessão do tombamento da Fortaleza na 57ª. Reunião do 
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada na cidade do Salvador, em 15 de julho de 
2008, conforme consta dos Livros do Tombo Histórico (v.3, fl.21- 601), do Tombo das Belas Artes 
(v. 2, fl. 60 – 631) e do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (v.2, fl. 63 – 151) do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Nacional / IPHAN, do qual este artigo constitui uma variante bastante 
resumida, ainda que com uma ou outra parte transcrita literalmente. A 
referida primeira versão do trabalho, atinente ao tombamento, deveria 
ser publicada em livro editado pelo IPHAN, como atendimento à espe-
cial recomendação do General Synésio Scofano Fernandes, ilustre 
Conselheiro Relator do Processo de Tombamento da Fortaleza no 
Conselho Consultivo Cultural daquela instituição. A vontade do autor 
de ampliar o texto com mais informações biográficas de Paulet, acres-
cidas de comentários sobre as relações histórico-espaciais da Fortaleza 
da Assunção com a Cidade da qual foi polo gerador, redundou pratica-
mente numa terceira versão substitutiva do aludido texto original, en-
tretanto, mantida inédita. Pede a verdade, todavia, declarar que esta 
versão última, se ainda não foi publicada, deve-se mais à pachorra do 
autor do que por falta de interesse do IPHAN. 
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Sumário

Este artigo, dedicado à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, 
constitui modesta homenagem do autor às comemorações do bicentenário 
da fortificação, cujas obras foram iniciadas em 1812. Conquanto o projeto 
do tenente coronel de engenheiros português Antônio José da Silva Paulet 
previsse obra com quatro baluartes, somente foram construí dos os dois 
fronteiros ao mar. Supõe-se que esse fato decorreu de já estar parcelada 
ampla área da Vila homônima, cujo desenho urbano, proposto pelo pró-
prio Paulet, ficaria recoberto pela parte não concluída da fortificação. Esse 
impedimento, somado à consecução tardia da obra, em época quando já se 
considerava superado o sistema de defesa abaluartado, não impediu, to-
davia, que a construção da Fortaleza se efetivasse financiada por contri-
buição popular e fosse a realização recebida jubilosamente pela população 
da Vila. Por tais motivos, acredita-se que a Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção constitui, também ou, antes de tudo, o caso singular de uma obra 
de arquitetura militar com função simbólica.

                   
Abstract 

The present work, dedicated to the Fortress of Nossa Senhora da 
Assunção (Fortaleza, Brazil), represents a modest homage, by the author, 
to the 200th anniversary of that monument, which had its construction 
started in 1812. Although that fortress’ original design, done by light co-
lonel Antonio José da Silva Paulet, a Portuguese military engineer, pre-
viewed four bulwarks, only two, those directed to the sea front, were built.  
That may have happened due to the fact that that village’s urban design, 
also done by Paulet, already parceled the land which would be covered 
by the other two bulwarks.  That constraint, together with the fact that the 
use of bulwarks was already considered obsolete by the time that fortress 
was built, did not prevent financial contributions, to cover construction 
costs, given by the village’s population, which also received that accom-
plishment with great joy.  For these reasons, the Fortress of Nossa 
Senhora da Assunção is also supposed to be a remarkable case of a mili-
tary building which holds a strong symbolic meaning.



Revista do Instituto do Ceará - 201272

Retificações

Por obséquio, corrigir enganos verificados em artigos do autor 
publicados em números anteriores da Revista do Instituto do Ceará:

• t. 122 / 2008, p. 102, rodapé 5 – em vez de durante todo o ano, ler 
durante meio ano.

• t. 123 / 2009, p. 49, linha 31 – em vez de lagoa da Sentinela, ler 
lagoa do Boqueirão.

• t. 124 / 2010, p. 126, linha 9 – em vez de figura 25, ler figura 26. p. 
107 – inverter as legendas das figuras 15 e  16. 

                   

***


