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A entrada em cena dos canhões, com seu grande 
poder de destruição, deu fim à Idade Média, 
jogando abaixo as muralhas dos castelos. 
Para os nobres cavaleiros da época, o novo 
armamento era uma arma covarde, que não 
permitia a aproximação dos oponentes. O 
canhão encerrou a forma antiga de fazer 
guerra: o confronto direto dos exércitos 
oponentes, no qual, acreditava-se, Deus 
estabelecia o justo vencedor. Segundo o 
historiador português Rui Bebiano, a Guer-
ra dos Cem Anos (1337-1453) – a disputa 
do trono da França por várias gerações de 
famílias reais francesas e inglesas – “marca 
na história militar a separação de duas 
épocas, ao se definir então um distancia-
mento dos exércitos europeus em relação 
às práticas militares em vigor durante a 
época medieval”. 

Em 12 de setembro de 1711, uma esquadra comandada pelo corsário  
René Duguay-Trouin (1673-1736) e apoiada pelo rei da França, Luís XIV,  
invadiu o Rio de Janeiro e ocupou a cidade por dois meses. A pouca oposição  
que o sistema de defesa da baía da Guanabara ofereceu ao invasor ainda  
é uma parte obscura da história do Brasil. Um novo ponto de vista,  
no entanto, pode ser estabelecido com base em dados fornecidos pela história 
militar luso-brasileira e pela história da ciência e das técnicas, o que permite 
propor novas respostas para velhas perguntas.

Ricardo Vieira Martins
Pós-graduação em História da Ciência 
e das Técnicas e Epistemologia (doutorando),
Universidade Federal do Rio de Janeiro

H I S T Ó R I A  M I L I TA R

A invasão francesa em 1711
e o despreparo  da artilharia portuguesa

As diversas categorias de ‘bocas de fogo’, 
ou seja, canhões e outras peças de artilha-
ria, originaram uma nova arte de fazer 
guerra, uma revolução militar. A partir de 
então, a guerra passou a ser feita com ciên-
cia e com homens preparados. Os conhe-
cimentos específicos sobre os canhões 
pre cisavam ser ensinados e aprendidos, e 
levaram ao surgimento de um novo tipo de 
soldado: o artilheiro. 

Um novo saber
A nova arte da guerra fez surgirem novas 
perguntas. A busca de respostas para estas 
fez com que príncipes e reis, nos séculos 
16 e 17, incentivassem filósofos e matemá-
ticos a trabalharem junto com os artilheiros 
e os artesãos que fabricavam as peças de 
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artilharia. Os artilheiros observa-
vam que os projéteis dos canhões, 
contrariando o que pensavam os 
filósofos antigos, não descreviam 
trajetórias em linha reta, nem pa-
ravam em uma posição de alcance 
máximo, ao esgotarem seu impetus, 
e dali caíam em linha reta sobre o 
alvo. Os estragos que eles viam um 
projétil causar (nas laterais de um 
navio, por exemplo), mesmo em seu 
máximo alcance, evidenciavam que 
a trajetória real não correspondia à 
descrição dos filósofos.

A convivência de artilheiros com 
filósofos, na busca do melhor enten-
dimento do movimento dos projé-
teis, fez surgir uma nova ciência: a 
balística. Um dos primeiros estudos 
de balística surgiu no livro Nova Scientia, de 1537, 
escrito pelo matemático italiano Nicolò Tartaglia (1500?-
1557). Outro cientista que tratou do tema foi o físico e 
astrônomo Galileu Galilei (1564-1642). Ele escreveu um 
Tratado de fortificações em 1593, enquanto vivia em 
Pádua, onde mantinha um pensionato que abrigava 20 
rapazes, muitos estrangeiros. Estes recebiam, além de 
alojamento e alimentação, aulas de fortificação. Em 
obras posteriores, tanto no Diálogo concernente aos dois 
principais sistemas de mundo (de 1632) quanto nos 
Discursos e demonstrações matemáticas acerca de duas 
novas ciências (seu último trabalho, de 1638), Galileu 
aprofundou os estudos de mecânica e discutiu a traje-
tória do projétil. 

Tartaglia afirmara, em 1546, que “em parte alguma 
da trajetória do projétil esta seria retilínea”, mas uma 
trajetória sempre curva não tinha muitos adeptos entre 
os estudiosos de balística, para os quais o movimento 
da bala tinha trechos retilíneos e outros encurvados. 
Galileu, porém, daria razão a Tartaglia na obra Duas 
novas ciências, ao demonstrar que a trajetória de um 
projétil de canhão era formada apenas por uma curva: 
um arco de parábola. O estudo de Galileu superou o 
que tinha sido escrito antes porque estava apoiado em 
uma nova ciência, a física moderna.

A modernização  
de Portugal
Após o final da Era Medieval, a modernização de uma 
nação passou a depender de sua capacidade de absor-
ver novos saberes. As nações modernas começaram a 
defender seus interesses pela força de seus novos exér-
citos, permanentes e armados com bocas de fogo. Em 
Portugal, porém, o canhão esteve, durante muito tempo, 

como um estrangeiro, e seu uso 
geralmente dependia da con-
tratação de estrangeiros, segun-
do o historiador português José 
Justino T. Botelho. A nova arte 
de guerrear, da qual dependia 
o uso das bocas de fogo, tam-
bém permaneceu durante lon-
go tempo como ‘estrangeira’ 
em Portugal. Lá, enfim, não 
prosperaram outros saberes.

A censura da Inquisição, que controlava tanto os 
saberes externos quanto os estrangeiros que circulavam 
em Portugal, retardou a publicação de autores modernos 
e o ensino das novas técnicas. O ensino da ciência da 
artilharia não existiu em Portugal antes do século 16. 
Como esta era uma ciência vinda de fora, de início não 
havia em Portugal pessoas habilitadas para ensiná-la. 
Os primeiros artilheiros do país tiveram mestres estran-
geiros. No século 16 já existiam artilheiros portugueses 
nos navios e nas fortalezas construídas em várias partes 
do império, como na África Oriental, na Índia ou em 
outros pontos. Eles mostravam habilidade, mas o país 
tinha dificuldade para formar novos artilheiros, pois 
estes eram homens do povo, em geral analfabetos. Para 
esses indivíduos, era difícil alcançar boa qualificação 
na nova profissão. Mesmo para os que sabiam ler o 
aprendizado era complexo.

Em 1580, com a formação da União Ibérica (a uni-
ficação dos tronos de Espanha e Portugal pelo rei espa-
nhol, Felipe II), o vasto império lusitano tornou-se o 
alvo predileto dos inimigos dos espanhóis. Na época, 
piratas e corsários ingleses, franceses e holandeses 
passaram a visitar com frequência o litoral brasileiro. 
A União Ibérica durou até 1640, quando o trono foi 
retomado por um rei português, D. João IV. Diante da 
situação de abandono do país e de suas colônias, havia 
muito a fazer. Era preciso fortalecer as fronteiras resta-
belecidas com a Espanha e recuperar os sistemas de 
defesa das colônias. A penúria da corte, porém, obriga-
va as cidades coloniais a mobilizar recursos próprios 
para construir e manter esses sistemas. 

Portugal só montou um exército permanente, de 
características modernas, após o fim da União Ibérica. 
O Regimento das Fronteiras, criado em 25 de agosto de 
1645 para guardar as fronteiras restauradas, serviu de 
modelo para organizar o exército português em todo o 
império. O aumento da eficiência da artilharia portu-

O surgimento dos canhões mudou  
a forma de fazer guerra e levou a estudos 
sobre o movimento dos projéteis, como  
o do matemático italiano Nicolò Tartaglia, 
um pioneiro da ciência da balística
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guesa, porém, dependia da decisão de ensinar a nova 
arte em Portugal.

A primeira iniciativa nesse sentido ocorreu em 1647, 
com a criação das Aulas (cursos) nos regimentos. Em 
Lisboa, surgiu a Aula do Paço, destinada à formação de 
artilheiros. No Colégio de Santo Antão, eles aprendiam 
matemática, necessária na nova profissão. A primeira 
escola específica de artilharia começou a funcionar em 
1655, no Castelo de São Jorge, também em Lisboa. No 
ano seguinte, foi criada na cidade a Aula de Fortificação 
da Ribeira das Naus, para a qual foi nomeado professor 
o engenheiro-mor do reino, Luís Serrão Pimentel (1613-
1679). Essa Aula formava engenheiros construtores de 
fortificações, mas todos eles aprendiam artilharia, como 
formação complementar.

As Aulas, no entanto, careciam de trabalhos escritos 
que auxiliassem a formação de engenheiros e artilheiros. 
Por isso, a pedido do almoxarife do rei, Joseph Homem 
de Menezes, foi traduzido para o português, e lançado 
em 1676, o livro Breve tratado de artillería y fundición 
della, y artificio de fuegos, do genovês Lázaro de la 
Isla, experiente artilheiro da armada espanhola. Já co-
nhecida em Portugal, a obra recebeu um curioso título 
no país: Jesus – Breve tratado da arte de artelharia, e 
geometria, & artificios de fogo. O primeiro trabalho de 
autor português para essas Aulas surgiu em 1680: o Mé-
thodo lusitanico de desenhar as fortificações das praças 
regulares & irregulares, do engenheiro-mor Luís Serrão 
Pimentel. A obra visava dar aos oficiais portugueses a 
competência de um engenheiro construtor, avançando 
além das preocupações militares e administrativas.

Apenas em 1700 apareceu um Tratado de artilharia 
português, um manuscrito do con-
destável de Elvas, Baltazar Dias –  
o condestável era o chefe dos ar-
tilheiros. A formação nessa área, 
em Portugal, estava atrasada em 
relação às principais nações da 
Europa. A Espanha, por exemplo, 
criou sua primeira escola de arti-
lharia em 1513 e esta já contava 
com livros em espanhol. Só em 20 
de junho de 1701, um decreto do 
rei determinou a organização de 
aulas de fortificação e artilharia, 
incluindo a preparação matemá-
tica. O mesmo decreto estabele-
ceu que os que se aplicassem ao 
estudo e “adquirissem doutrina” 
seriam preferidos na ascensão na 
carreira militar.

Plano da baía da Guanabara  
tomada pela esquadra  
de Duguay-Trouin em 1711

A defesa do Brasil Colônia
Portugal começou a mostrar interesse pelo Brasil, ini-
ciando a ocupação, em 1532, após a descoberta de ouro 
e prata no Peru. Os primeiros povoamentos, situados 
entre o mar e a floresta, sofriam dois tipos de ameaças: 
a que vinha do mar (o corsário) e a que vinha da terra 
(o índio). O corsário, agente da ação expansionista de 
ingleses, franceses e holandeses, era no fundo um co-
merciante armado, mas em relação a ele não eram pos-
síveis recursos diplomáticos nem providências de go-
verno a governo, já que era apoiado por seu governo de 
modo não oficial.

O Brasil não teve qualquer sistema de defesa desde o 
descobrimento até a chegada à Bahia, em 1549, do pri-
meiro governador-geral, Tomé de Souza (1503-1573?). A 
necessidade de proteger as povoações, que se transfor-
mavam em vilas, fez com que passassem a ser instaladas 
em regiões altas, em ilhas ou no fundo de baías. Nessas 
vilas eram implantadas duas estruturas militares: uma 
de defesa, formada por fortificações, e outra de comba-
tentes móveis, aptos a se opor às ações dos índios e, se 
necessário, ao desembarque de corsários.

A baía da Guanabara
O porto do Rio Janeiro, localizado no interior da baía 
da Guanabara, tinha seu sistema de defesa dividido em 
uma linha de frente, à qual cabia repelir o invasor, im-
pedindo que penetrasse na baía, e uma retaguarda, en-
carregada de cobrir a linha de frente, caso o invasor 
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passasse por ela. Em 1585, o religioso José de Anchieta 
(1534-1597) já informava, em carta ao Superior Geral 
da Companhia de Jesus, que a cidade era defendida por 
quatro fortalezas: a de São Sebastião, fundada em 1567, 
e mais três. Embora ele não as tenha identificado, as 
outras eram a de São Tiago, na ponta da Piaçaba, fun-
dada em 1567; a de Santa Cruz, onde mais tarde se 
elevou a igreja da Cruz dos Militares; e a de Nossa Se-
nhora da Guia, depois denominada Santa Cruz da Bar-
ra. As três primeiras (que não existem mais) ficavam 
na própria cidade, e a última ainda está localizada na 
entrada da baía, em Niterói.

Uma descrição das condições do sistema de defesa 
da cidade foi feita em 1644 (quando já existia a segunda 
fortaleza da barra, a de São João, concluída em 1618) 
pelo então governador da cidade, Duarte Correa de Sá 
Vasqueanes (?-1650), em seu relatório anual a D. João IV: 
“E que visitou as duas fortalezas da barra em que con-
siste defenção desta praça nas quaes ainda que há algúa 
artilharia boa e de bastante calibre hé menos daq.la que 
havião mister, e para esta não há artilheiros, não dizia 
todos os que são necessarios mas nem ainda aquelles 
com que se podesse passar por remédio...”. Cabe desta-
car, nesse trecho, o registro da falta de artilheiros.

A população do Rio de Janeiro preocupava-se com 
a fragilidade do sistema de defesa do porto, já que, na 
mesma época (desde 1630), os holandeses ocupavam 
Pernambuco. Em socorro, em 1649, o rei enviou o en-
genheiro militar francês Michel de l’École, também 
conhecido como Miguel de Lescole (?-1688), para ava-
liar o sistema de defesa e o que já tinha sido construído 
na cidade, e determinar o que seria possível reconstruir, 
aproveitando a estrutura existente.

A Fortaleza de Santa Cruz, devido à posição privile-
giada na entrada da baía, era o principal elemento do 

sistema de defesa. Em 1655, essa fortaleza tinha 25 
peças de artilharia, o que lhe dava pouca capacidade 
de evitar uma invasão. Nesse ano, Salvador Correia de 
Sá e Benevides (1602-1688), militar experiente, membro 
do Conselho Ultramarino e por duas vezes governador 
do Rio de Janeiro, defendia que as fortalezas da barra 
deveriam ter mais artilheiros e peças de artilharia, além 
de dois chefes de artilheiros em cada uma. Nessa épo-
ca, as fortalezas de Santa Cruz e de São João tinham, 
cada uma, apenas um chefe e um artilheiro. 

Algum tempo depois, em 1678, a cidade era protegida 
por 58 peças de artilharia distribuídas pelas fortalezas de 
Santa Cruz, São João, São Tiago e São Se bastião. A maior 
parte dos canhões estava nas for talezas da barra: 28 na 
de Santa Cruz e 21 na de São João. No entanto, para 
todas essas peças de artilharia a cidade tinha apenas um 
condestável e três artilheiros. Manoel do Rego da Silva 
(1634-1679), capitão de infantaria e capitão de artilharia 
da cidade, responsável pela defesa do porto, informou 
na época, em carta ao rei Afonso VI, que para as armas 
da cidade faltavam reparos, pólvora e munição. Ele pediu 
permissão para usar a Fortaleza de São Tiago para formar 
artilheiros. A sugestão foi aceita pelo Conselho Ultrama-
rino, mas a morte de Manoel do Rego, em 1679, impediu 
a criação no Rio de Janeiro do que poderia ter sido a 
primeira escola de artilharia no Brasil.

Em 1693, quando o trigésimo nono capitão-gover-
nador, Antonio Pais de Sande (?-1695), chegou ao Rio 
de Janeiro, o sistema de defesa ainda se mostrava inca-
paz. As reformas necessárias precisavam ser projeta das 
por um engenheiro militar, o qual não existia na cidade. 
Para realizar as reformas, veio de Lisboa, no ano seguin-
te, o engenheiro militar Gregório Gomes Henrique. Por 
ter cometido erros técnicos, este foi demitido e preso em 
1698. Mesmo preso, foi incumbido de ensinar artilhei - 
ros e condestáveis, revivendo a vontade de Manoel do 
Rego. Em 1699, quando foi criada a Aula de Fortifica - 
ção no Rio de Janeiro, o próprio Gomes Henrique foi 
nomeado professor, mas essa iniciativa não reduziu a 
carência de artilheiros. No início do século 18, em 1704, 
a cidade tinha 122 peças de artilharia e só 25 artilheiros. 
Em 1711, ano da invasão francesa, a defesa já contava 
com cerca de 200 peças, das quais cerca de 40 na For -
taleza de Santa Cruz, que tinha apenas 15 artilheiros.

A invasão francesa
A principal arma do sistema de defesa do porto do Rio 
de Janeiro era o canhão, e este deveria ser capaz de 
desanimar o invasor ainda fora da barra da baía. Mas 
o canhão, mesmo naquela época, não tinha um valor 
absoluto. Muito pouco se poderia dizer sobre a eficiên-
cia da artilharia de uma fortaleza considerando apenas 
o número de bocas de fogo ali existentes e seus calibres. 
Esse erro era cometido pelos antigos capitães-governa-

Esquema do sistema de defesa da baía da Guanabara na época  
da invasão francesa, elaborado com base na pintura de Louis de la Grange, 
capitão da fragata Aisle, uma das 17 naus da esquadra invasora  
ao porto do Rio de Janeiro em 1711
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dores do Rio de Janeiro: 
para informar as condições 
do sistema de defesa da 
cidade, nas cartas ao rei, re - 
 latavam somente as quan-
tidades do que existia nas 
fortalezas, sem nada co-
mentar sobre sua verdadei-
ra capacidade de ação.

As cartas às vezes pro-
duziam na Corte uma rea-
ção de socorro, mas a me-
lhor capacitação de uma fortaleza não dependia de 
esforços ocasionais. O tiro de canhão da artilharia 
lisa (sem raias no cano), a única usada até meados 
do século 18, não tinha sua eficiência determinada 
apenas pelas leis da mecânica, sofrendo a influência 
de diversos fatores materiais, sociais e políticos. 
Assim, seria necessário um esforço contínuo, capaz 
de criar e manter, no tempo e no espaço, as condi-
ções necessárias ao bom tiro, capaz de alcançar e 
ferir o alvo. 

Um experimento sobre a eficiência das bocas de 
fogo, em tiros de longo alcance, feito em 1729 pelo 
engenheiro militar português Manoel de Azevedo 
Fortes (1660-1749), levou-o a concluir: “Com armas 
de fogo se atira longe, e sem pontaria certa; e assim 
a maior parte das balas não faz efeito algum.” Outro 
engenheiro militar do mesmo período, José Fernan-
des Pinto Alpoim (1700-1765), confirmava a opinião 
de Fortes, afirmando que a imprevisibilidade torna-
va sem utilidade as tabelas de alcance usadas então 
pelos artilheiros.

Na época da invasão do Rio de Janeiro, em 1711, 
um bom conhecedor da nova arte de guerrear – que 
certamente existia na França – concluiria, ao anali-
sar a distância em que seriam eficientes os tiros das 
fortalezas da barra, que era possível invadir a baía 
da Guanabara sem sofrer a ação efetiva dos projéteis 
lançados pelos canhões portugueses. A incapacida-
de do sistema de defesa do porto não era ignorada 
pelos invasores, nem pelo capitão-governador da 
cidade, Francisco de Castro Morais, depois conside-
rado o culpado pela perda da cidade. O corsário 
Duguay-Trouin só deixou a cidade após saqueá-la 
por completo e ainda receber um polpudo resgate. 

Uma nova leitura da invasão francesa, com base 
em dados fornecidos pela história militar luso-
brasileira e pela história da ciência e das técnicas, 
permite um ponto de vista diferente, que passou 
despercebido aos historiadores: a invasão francesa 
foi importante para a história da ciência no Brasil, 
pois provocou uma mudança na atitude de Portugal 
em relação à colônia, só então incluída no esforço 
português de modernização. Depois disso, o Brasil 
passou a receber maior número de engenheiros mili-
tares, entre eles os melhores que serviam ao rei, como 
João Massé. Todos foram enviados para modernizar 
o sistema de defesa dos portos e das cidades da 
colônia. Massé, por exemplo, projetou fortalezas em 
várias cidades, inclusive a Fortaleza da Conceição, 
no Rio de Janeiro, inaugurada em 1718.

A modernização do sistema de defesa, no entan-
to, não poderia ocorrer sem a implantação e moder-
nização das Aulas Regimentais na colônia, o que 
levou o rei a enviar à colônia um dos melhores en-
genheiros militares da época, José Fernandes Pin-
to Alpoim (1700-1765). Além de projetar edifica-
ções importantes, Alpoim ensinou artilharia e foi o 
autor de duas obras escritas com o fim específico 
de formar artilheiros e bombeiros: Exame de Arti-
lheiros (1744) e Exame de Bombeiros (1748). A 
modernização do ensino da artilharia no Brasil foi 
realizada por engenheiros, indivíduos acostumados 
a pensar a solução de novos problemas utilizando 
a ciência moderna, em parte ainda proibida de ser 
ensinada em Coimbra, e empregando as tecnologias 
necessárias. Dessa forma, surgiu no país um novo 
elemento da história, o engenheiro militar luso-
brasileiro. 
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