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RESUMO 
O presente artigo aborda as características e as condicionantes que moldaram a evolução da 
arquitetura militar e das edificações defensiva. Conforme povos nômades começaram se estabelecer 
em assentamentos, começaram a surgir os conflitos territoriais, com isso surgiram os primeiros 
elementos da arquitetura militar e das edificações defensivas. Inicialmente esses sistemas defensivos 
eram mais simples e precários, como muros e paliçadas, servindo apenas para criar uma barreira 
entre o inimigo, contudo conforme as táticas de guerra e a engenharia balística evoluíram a 
arquitetura militar teve que se equiparar a ela, evoluindo e adotando novos elementos com o passar 
do tempo, surgindo assim os castelos medievais projetados para se proteger das catapultas e 
trabucos, depois as fortalezas renascentistas criadas para se defender das bocas de fogo e obuses, 
até  as fortificações modernas e a Linha Maginot construída durante a primeira metade do século XX 
para conter a mobilidade e o alcance da artilharia moderna, chegando as novas funções destinadas 
as fortificações militares nos dias de hoje. 
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ABSTRACT 
This article addresses the characteristics and constraints which shaped the evolution of military 
architecture and defensive buildings. As nomadic peoples began to settle in settlements, territorial 
conflicts began to emerge, so the first elements of military architecture and defensive buildings 
emerged. Initially these defensive systems were simpler and more precarious, like walls and 
palisades, serving only to create a barrier between the enemy, but as war tactics and ballistic 
engineering evolved, military architecture had to match it, evolving and adopting it. new elements over 
time, thus emerging medieval castles designed to protect themselves from catapults and trebuchet, 
then Renaissance fortresses created to defend themselves from the mortar and howitzers, to modern 
fortifications and the Maginot Line built during the first half. of the twentieth century to contain the 
mobility and range of modern artillery, reaching the new functions aimed at military fortifications today. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo mostrar a evolução da arquitetura militar 

desde seus primórdios até a sua evolução nos dias de hoje. 

De acordo com Victor Hugo Mori, 2018, em seu livro “Arquitetura Militar: um 

panorama histórico a partir do Porto de Santos”, o conflito é, pelas mais diversas 

razões, algo que sempre se fez presente na história da humanidade. Por conta disso 

o investimento em tecnologias para o ataque e a defesa se tornaram uma constante 

em qualquer civilização. Nesse contexto surgiu a arquitetura militar. 



Já Annibal Pedro Schleder Junior, 2002, autor de “Arquitetura Física e 

Arquitetura Organizacional – Construção de Paralelo Histórico e Conexão 

Funcional”, mostre que assim que grupos nômades se assentaram em determinado 

território houve a necessidade de se estabelecer uma fronteira, tanto para a defesa 

quanto para o pasto e a caça, esse foi o inicio das construções defensivas. 

Diogo Sylveyra Vellozo em seu manuscrito “Arquitetura militar ou fortificação 

moderna” de 1743, transcrito para a Universidade Federal da Bahia em 2005, as 

fortificações e a arquitetura militar surgiram com dois princípios fundamentais, 

inicialmente para se adquirir o poder de com um pequeno contingente conseguir 

resistir a um inimigo numericamente maior, protegendo assim os moradores locais 

das guerras e batalhas. Inicialmente as fortificações eram simples e rudes, podendo 

contar apenas com muros ou palhiçadas ao redor de um vilarejo. Contudo, conforme 

as armas e táticas militares foram evoluindo a arquitetura militar teve que evoluir em 

conjunto. 

Comumente se contrapondo com os avanços da evolução da artilharia, a 

arquitetura militar nela seu principal fator evolutivo. Além disso a arquitetura militar 

também tinha o aspecto psicológico que criava a sensação de segurança em seus 

moradores e a intimidação de seus inimigos. Assim as fortificações, além de suas 

funções defensivas, podiam demonstrar o poder e supremacia de um grupo em um 

determinado território, ou em relação a outros grupos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A arquitetura militar pode ser separada em 5 momentos distintos, nomeados 

cortinas, numa alusão aos sistemas de defesa usados em cada época, sendo elas a 

cortina vertical, a cortina horizontal, a cortina rasante, a cortina invisível e por fim a 

cortina virtual. (MORI, 2018) 



Figura 1: Cerco a uma fortificação durante o periodo Medieval - Cortina Vertical 

 

Fonte 1: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-um-cerco-medieval/ (acessado em 29 
de setembro de 2019) 

 

Cortina Vertical 

Considerada o inicio da arquitetura militar, a cortina vertical conta com as 

primeiras edificações de defesa, chegando ao seu auge durante o fim da Idade 

Media. (MORI, 2018) 

Inicialmente as vilas e cidades utilizavam formas arcaicas para sua proteção, 

como por exemplo a construção de estruturas feitas com estaca de madeira 

circundando a área ocupada, também conhecidas como paliçadas. Com o tempo 

essas estruturas foram adquirindo maior tamanho e robustez até evoluírem para as 

muralhas. As muralhas em si tornam-se a principal característica da cortina vertical. 

Elas podiam ser feitas dos mais diversos materiais dependendo da cultura e da 

região, como por exemplo madeira ou taipa, contudo o mais comum e notório era o 

uso de alvenaria de pedra.  

As muralhas deveriam alcançar altura suficiente para o uso das escadas para 

trespassá-las se torna-se inviável. Além disso as muralhas de uma fortificação 



deveriam ainda conter outros elementos que lhe ajudassem na defesa. Dentre eles 

podemos citar as ameias, um sistema de abertura comumente instalado nas 

muralhas de modo a proteger a guarnição de projeteis sem lhes tirar a completa 

visibilidade do inimigo e o adarve, nome dado aos caminhos localizados nos topos 

das muralhas. Além das muralhas, as torres também desempenharam importante 

papel durante o período da cortina vertical. (VELLOZO, 1743). 

Diversos são os tipos e finalidades das torres empregadas na arquitetura 

militar, as Torres de Cerca seguiam integradas as muralhas e serviam para a defesa 

e vigia, as Atalaias eram erguidas em locais altos, dispostas estrategicamente de 

modo a sinalizar a chegada de inimigos, as Torre Albarrã eram uma torre disposta a 

frente das muralhas ligada a elas por um passadiço, normalmente postas próximos 

ao portões de entrada de modo a dificultar a utilização de armas de cerco, as torres 

de haver onde eram disposto os itens de valor de um castelo e as torres de 

mensagem, evolução das casa-torres, que funcionavam como estrutural central de 

um castelo, sendo seu último reduto defensivo. Essas torres muitas vezes podiam 

conter seteiras, que eram pequenas aberturas nas torres para o disparo de flechas e 

mata-cães, que eram estruturas em balanço nas torres e muralhas com aberturas no 

piso para se lançar projeteis nos atacantes. (VELLOZO, 1743). 



Figura 2: Partes de um Castelo 

 

Fonte 1: https://www.reddit.com/r/castles/comments/3zp5ue/the_ideal_castle_drawing_by_isidoro/ 
(Acessado em 08 de setembro de 2019) 

 

Além dessas a outras estruturas que vale a pena ressaltar dentro da 

arquitetura militar: o Cadafalso, que era uma estrutura de madeira sobre vigas que 

poderia ser montada sobre torres e muralhas para aumentar suas defesas e 

desmontadas em períodos de paz, os fossos construídos logo a frente da muralha 

com o intuito de se criar um obstáculo a mais entre o inimigo e a guarnição da 

muralha, podendo este ser seco ou molhado, outra adesão caso houvesse um fosse 

é a ponte levadiça que serviria como única conexão entre o portão da fortificação e a 

área externa, e por fim a Praça de Armas, o pátio central de uma fortificação que 

serviam como local de concentração de tropas, paradas, cerimonias e exercícios. 

(VELLOZO, 1743) 

A Cortina Vertical esteve presente nas fortificações até o fim da Idade Média, 

sendo os castelos os mais marcantes exemplos desse tipo de edificação defensiva. 

O principal motivo para a utilização desse sistema se caracteriza pela capacidade 

balística da época, nesse período os principais conflitos e batalhas se 

caracterizavam pelo combate de contato. (Mori V.H., 2018) 



Foi o período da Neurobalística, no qual toda a arma de longo alcance 

utilizava-se de tecnologias mecânicas para a sua projeção, por conta disso o 

alcance e poder destrutivo dessas armas acabava por ser limitado. Os mecanismos 

utilizados nesta época para o assalto aos castelos e fortalezas eram as Armas de 

Cerco, dentre elas podemos citar o Aríete, que consistia em um forte tronco com 

uma testa de ferro ou bronze que era utilizada para bater nos portões de entrada ou 

muralha de uma fortificação, as Catapultas e Trabucos, mecanismos que utilizavam 

contrapeso para arremessar projeteis nas edificações inimigas, como pedras ou 

restos de animais com o intuito de espalhar doença, e as Torre de Cerco, torres de 

madeira moveis que eram direcionadas ate as muralhas criando uma escada 

protegida que ligava o lado externo da fortificação até o interior da muralha, podendo 

ou não conter um aríete para destruir a mesma. (Mori V.H., 2018) 

Figura 3: Exemplos de Armas de Cerco 

 

 

Fonte 2: https://static.turbosquid.com/Preview/001183/995/Z6/medieval-siege-weapons-3D-
model_0.jpg (Acessado em 08 de Setembro de 2019) 

 



Cortina Horizontal 

Mori, 2018, a descoberta da pólvora ao final do Período Medieval alterou a 

artilharia utilizada em batalha partindo da Neurobalística para a Pirobalística. Nessa 

época começaram a ser produzidas armamentos baseados na propulsão através da 

pólvora, como canhões e bombardas por exemplo, que detinham um poder 

destrutivo e alcance muito maior que as anteriormente usadas apesar da falta de 

precisão. Frente a esse novo poderio balístico as antigas cortinas verticais começar 

a se tornar um inconveniente no que se refere a proteção, pois se tornaram alvos 

fáceis para essa nova artilharia.  

Figura 4: Canhão e Bombarda 

 

Fonte 3: https://www.istockphoto.com/br/vetor/almofariz-gm452041777-25349479 (Acessado em 08 
de setembro de 2019) 

 

Ainda Mori, 2018, durante a Renascença os arquitetos italianos 

desenvolveram, através do estudo de resistência dos materiais, da geometria e da 

balística, uma nova forma de arquitetura defensiva, a Cortina Horizontal. Surgiram 

assim as Fortalezas Abaluartadas, baseada em muralhas mais baixas porem 

alongadas, que assim reduziam a precisão dos canhões.  



Figura 5: Fortaleza Abaluartada 

 

Fonte 4: http://secomandi.com.br/Arquitetura/PDF/Arquitetura-Militar/Cap-1-Da-Cortina-
Vertical-a-Cortina-Virtual.pdf (acessado em 25 de Abril de 2019) 

 

As torres de cerca foram substituídas pelos baluartes, estruturas comumente 

encontradas em formato pentagonal, pouco avançadas as muralhas, contendo duas 

faces, dois flancos e uma gola ligando-a a estrutura principal, os baluartes podiam 

ou não conter cavaleiro, uma estrutura de defesa no centro do baluarte que provinha 

uma posição mais elevada, normalmente para a instalação de artilharia,  também 

eram instaladas canhoneiras por entre as ameias da muralha de modo a instalar 

bocas de fogo para a defesa da fortificação e pequenas torres de vigia salientes a 

fortificação, designadas Guaritas, com frestas e seteiras adaptadas para a utilização 

de mosquetes, arcabuzes e até pequenos canhões. No externo das muralhas a 

utilização além da utilização de fossos também eram utilizados Barbacãs, um muro 

menor localizado após a muralha para bloquear os ataques das armas de artilharia, 

e as Tenalhas, estruturas dispostas entre dois baluartes no externo da muralha, 

sendo estas pouco elevadas e com, pelo menos, duas faces reentrantes. (Vellozo D. 

S., 1743) 

 



Cortina Rasante 

No século XVII o engenheiro militar Sébastien le Preste de Vauban, 

desenvolveu o sistema conhecido como Cortina Rasante. Nesse sistema as 

fortalezas abaluartadas se transformaram em complexos polígonos utilizando 

diversos elementos defensivos, utilizando-se constantemente do que se é chamado 

de Obra exterior. Com isso alguns elementos novos foram implantados na 

arquitetura militar, enquanto outros evoluíram para melhor desempenhar suas 

funções. Nesta nova cortina os fossos foram amplamente utilizados, junto a eles o 

barbacãs deram lugar aos reparos, estruturas maciças de terras tinham como 

objetivo absorver o impacto de projeteis, e Outros componentes que surgiram nesta 

fase da arquitetura militar fora o Revelim, o Hornaveque e a Coroada. O Hornavaque 

é composto por dois meio-baluartes unidos por uma cortina, a Coroada é composta 

por um baluarte central ladeado por dois meio-baluartes ligados também por cortinas 

e o Revelim é uma estrutura em formato triangular com duas faces fortificadas 

projetadas para o exterior, ambas as estruturas tem sua face interior não fortificada 

de modo que o inimigo não pudessem utiliza-las como apoio para o assalto a 

fortificação caso o mesmo tivesse sido capturado. (Mori V.H., 2018) 

Ainda segundo Mori, 2018, esse sistema exigia um alto grau de 

profissionalização do corpo militar, permitindo desde o abandono do perímetro da 

fortaleza para recuar a praça forte, no centro, como um rápido avanço no sentido 

contrário. 

Vauban fez a primeira conexão declarada entre órgão e função dentre as 

fortificações, pois seus projetos contemplavam tanto as ações de defensivas, quanto 

as ofensivas da natureza militar. (Schleder A. P., 2002). 

 



Figura 6: Cortina Rasante - Cidade de Palmanova 

 

Fonte 5: https://www.magnusmundi.com/palmanova-a-cidade-estrela-forte/ (acessado em 25 de Abril 
de 2019) 

 

Cortina Invisível 

 

A Arquitetura Militar novamente se torna obsoleta a partir da metade do 

século XIX, graças a uma nova tecnologia aplicada na artilharia, a “artilharia raiada”. 

Caracterizada pelos sulcos espirais localizados nas almas dos canhões (lado interno 

do cano de disparo), essa nova tecnologia possibilitou uma precisão e alcance 

quilométricos para as peças de artilharia, aumentando ainda mais seu poder 

destrutivo (Mori V.H., 2018) 

Ainda de Acordo com Mori, 2018, para combater essa nova tecnologia a 

Arquitetura Militar começou a adotar o sistema conhecido como “Cortina Invisível”, 

no qual todo o simbolismo e imponência das fortificações são substituídos pela 

completa camuflagem do edifício, utilizando-se da paisagem, do relevo natural e da 

proteção do subsolo para dispor as instalações do forte. Foi e era das trincheiras e 

dos fortes subterrâneos, que perdurou até a 2ª Guerra Mundial, quando o maior 

símbolo da “Cortina Invisivel”, a Linha Maginot foi construída. A Linha Maginot era 

um complexo de fortificações ao logo da fronteira francesa com o intuito de proteger 



a França contra um eventual ataque da Alemanha, contudo a mobilidade terrestre e 

aérea das forças alemãs acabaram por sobrepujar a Linha Maginot. 

Figura 7: Linha Maginot - Corte Transversal 

 

Fonte 6: https://hojenasegundaguerramundial.wordpress.com/tag/linha-maginot/ (acessado em 25 de 
Abril de 2019) 

 

 

Cortina Virtual 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a inovação da artilharia finalmente 

prevaleceu em relação a Arquitetura Militar. A ineficiência da Linha Maginot, principal 

sistema de fortificações projetados para barrar invasões alemãs em território francês, 

e a potencialização do poder destrutivo da artilharia, mostrado com as bombas 

atômicas ao final da guerra, criaram um novo sistema, a “Cortina Virtual”. As 

fortificações então perderam seu caráter funcionalista, com isso as instalações 

militares mudaram seu foco, adaptando-se a novos programas sociais. (Mori V.H., 

2018) 

Em seu artigo, “O valor cultural da arquitetura militar e sua preservação”, 

2006, para a Fundação Cultural do Exército, FUNCEB, Luiz Fernando de Almeida, 

exemplifica o que ocorreu com algumas edificações defensivas espalhadas pelo 



Brasil. Alguns desses antigos fortes foram tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sendo muitos deles se tornando lugares de 

interesse turísticos, enquanto alguns poucos ainda mantem suas atividades 

militares. Houve alguns fortes que foram convertidos em museus históricos como por 

exemplo o Forte de Monte Serrat, na Bahia. Em alguns casos houve uma cessão de 

uso a instalações públicas, como a cessão das fortalezas de Santa Cruz de 

Anhatomirim, Santo Antonio e de São José da Ponta Grossa a Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

Figura 8: Fortaleza de São José da Ponta Grossa 

 

Fonte 7: https://br.pinterest.com/pin/365002744776458218/?lp=true (Acessado em 08 de Setembro 
de 2019) 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho utilizou-se de pesquisa em sites e livros com conteúdo 

relacionado a arquitetura militar e fortificações militares, dentre eles vale ressaltar a 

importância do trabalho de Victor Hugo Mori, em seu livro “Arquitetura Militar: um 

panorama histórico a partir do Porto de Santos”, que serviu como base inicial para 

essa iniciação cientifica, e da transcrição de Mario Mendonça de Oliveira do 

manuscrito da Real Biblioteca da Ajuda, Lisboa, “Arquitetura Militar ou Fortificação 

Militar” escrito por Diogo da Sylveyra Vellozo no ano de 1743, para a Universidade 

Federal da Bahia. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme pode ser observado durante a pesquisa, a Arquitetura Militar pode 

ser considerado um dos ramos mais antigos da Arquitetura. Contudo, nos dias de 

hoje é notável que seu aspecto pratico como estrutura defensiva seja algo obsoleto, 

sobrando para os tempos atuais apenas os aspectos psicológicos de imponência e 

poder para as instalações defensivas. 
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