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EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDOO  AARRQQUUIITTEETTOO  
 

Primeiro capítulo do livro De Architectura, dedicado ao imperador Augusto por Marcus Vitruvius Polio, arquiteto romano do século I a.C. 
Esta obra exerceu grande influência em tempos ulteriores, sobretudo no Quattrocento, que, com a Renascença, estendeu esta influência 
por toda Europa até princípios deste século. O livro também trata da construção de templos, usando um escrupuloso sistema de 
proporções que derivam de um elemento básico: o módulo. 

 

1. O arquiteto deverá estar munido de conhecimentos de muitos ramos de estudo e os mais variados tipos 
de aprendizado, para que possa julgar e testar o trabalho executado por outras artes. Este 
conhecimento é fruto da prática e da teoria. Prática é o exercício do emprego regular e contínuo do 
trabalho manual que é feito com cada material necessário e de acordo com os desenhos de um projeto. 
Teoria, por outro lado, é a habilidade em demonstrar e explanar a destreza nos princípios de proporção. 

2. Assim, desta forma, arquitetos que se dedicaram a adquirir uma perícia manual sem escolaridade, 
nunca foram capazes de alcançar posições de autoridade que correspondessem às suas aspirações. 
Enquanto que aqueles que se debruçaram somente sobre teorias e escolaridade, estiveram sempre 
perseguindo sombras, e não a substância. Mas aqueles que têm um profundo conhecimento de ambas 
atingem prontamente seu objetivo, como homens bem armados em todos os pontos, conseguindo 
autoridade através deles. 

3. Em todas as matérias, e particularmente em arquitetura, há estes dois pontos – o significado das coisas 
e o que lhe confere este significado. Aquilo que tem significado é o nosso tema e o que lhe dá 
significado é uma demonstração de princípios científicos. Parece então que alguém que se proclama 
arquiteto, deva ser versado nas duas direções. Deve, portanto, ser naturalmente dotado e submisso à 
instrução. Nem a habilidade natural sem instrução, nem a instrução sem a habilidade natural. Permita-
lhe ser educado cuidadosamente com o lápis, instruído em geometria, conhecer muita história, seguir os 
filósofos com atenção, entender música, ter certo conhecimento de medicina, conhecer as opiniões dos 
juristas e estar familiarizado com astronomia e a teoria dos céus. 

4. As razões para tudo isto, como se segue, são: o arquiteto deve ser um homem educado de forma a 
deixar a mais duradoura lembrança de suas dissertações. E mais, ele deve ter conhecimento do 
desenho de forma que possa prontamente fazer esboços para mostrar a aparência da obra que propôs. 
A geometria, também, é de muito auxílio em arquitetura e em particular ela nos ensina como usar a 
régua e o compasso, com os quais, especialmente, conseguimos rapidamente traçar planos para 
edifícios e suas bases, bem como aplicar corretamente o esquadro, o nível e o prumo. Através da ótica, 
a teoria dos céus, conseguimos dos quartos do céu a luz desejada para os edifícios. É verdade que é 
pela aritmética que se calcula o custo total de uma obra e são computadas as suas medidas. Porém, as 
questões difíceis envolvendo simetria são resolvidas por meio de teorias de geometria e método. 

5. Um vasto conhecimento de história é fundamental porque ele deverá saber explicar aos indagadores as 
partes ornamentais que um arquiteto desenha para uma obra e as idéias básicas de seu emprego. Por 
exemplo, suponhamos que ele usou estátuas de mármore de mulheres com longos mantos, chamadas 
de cariátides, no lugar de colunas, com os capitéis e coroamentos diretamente sobre suas cabeças, ele 
deverá dar a seguinte explicação: 

A Caria, um Estado do Peloponeso, ficou do lado dos persas, inimigos da Grécia; posteriormente, os 
gregos havendo gloriosamente conseguido sua liberdade pela vitória na guerra, decidiram declarar 
guerra ao povo da Caria. Eles tomaram a cidade, mataram os homens, abandonaram o Estado à 
desolação e fizeram escravas suas esposas, sem permitir-lhes, contudo, que abandonassem seus 
longos mantos e outros sinais de sua condição de mulheres casadas, elas foram obrigadas a marchar 
em triunfo e a demonstrar para sempre o seu tipo de escravidão, suportando o peso de sua vergonha, 
fazendo assim uma purgação por seu Estado. Portanto, os arquitetos daquele tempo projetaram para 
edifícios públicos, estátuas destas mulheres colocadas assim como que carregando um peso, para que 
a sina e a punição do povo de Caria ficassem conhecidas e transmitidas à posteridade. 

6. Do mesmo modo, os lacademonios sob a liderança de Pausanias, filho de Agesipolis, depois de ter 
vencido os exércitos persas em número infinitamente superior à sua pequena força, na batalha de 
Platea, celebraram o triunfo glorioso com o espoliamento e o saque, e com o dinheiro obtido com a 
venda deste roubo, construíram o terraço persa, para servir como monumento ao reconhecimento e ao 
valor de seu povo e um troféu de vitória para a posteridade. Colocaram esfinges dos prisioneiros 
vestidos com seus costumes bárbaros, sustentando a cobertura. Seu orgulho foi castigado por esta 
merecida afronta, que faria com que seus inimigos tremessem de medo dos efeitos de sua coragem e 
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que seu próprio povo, observando esta alegoria de seu valor, se sentisse encorajado por sua glória e 
estivesse sempre pronto a defender sua independência. Assim, a partir desta época em diante, 
levantaram-se muitas estátuas de persas suportando frontões e seus ornamentos. Logo, partindo-se 
deste motivo, os arquitetos enriqueceram grandemente a diversidade de seus trabalhos. Há outras 
histórias do mesmo tipo que os arquitetos devem conhecer. 

7. Quanto à filosofia, ela faz com que o arquiteto seja magnânimo e não pretensioso, torna-o atencioso, 
justo, honesto e sem avareza. Isto é muito importante, pois nenhum trabalho pode ser corretamente 
levado a cabo sem honestidade. Não o deixem agarrado à matéria, nem ter a sua mente preocupada em 
receber gratificações, mas o deixem manter com dignidade sua posição, alimentando uma boa 
reputação. Isto está entre os preceitos da filosofia. Além disso, a filosofia trata da física, onde um 
cuidado maior é exigido porque os problemas que existem neste campo são inúmeros e de tipos muito 
diferentes; como por exemplo, no caso da condução da água. Nas áreas dos mananciais, nas curvas e 
nos locais onde deva ser levantada a certo nível, correntes de vento formam-se de um lado para o outro, 
e ninguém que não tenha aprendido os princípios fundamentais da filosofia física, será capaz de 
contornar os seus danos. Assim, o leitor de Ctesíbio ou Arquimedes e outros tratadistas do mesmo 
tema, não serão capazes de entendê-los, a não ser que tenham sido iniciados nestas matérias pelos 
filósofos. 

8. O arquiteto deve entender também de música, de modo a ter conhecimentos das teorias matemáticas e 
canônicas, estando assim capacitado a modular os equipamentos militares como as balistas, catapultas 
e escorpiões à sua própria clave. Nas vigas à esquerda e à direita há furos nas molduras, através dos 
quais as cordas de fibras retorcidas são esticadas por molinetes e barras. Estas cordas não devem ser 
enganchadas e ficar presas até que dêem corretamente a mesma nota ao homem acostumado. Se 
estas cordas não estiverem em uníssono quando as máquinas forem acionadas pelo golpe de braço, os 
projéteis sofrerão desvio de curso e o alvo não será atingido diretamente ao mesmo tempo da forma 
programada. 

9. Nos teatros, seguindo o raciocínio, há vasos de bronze que são colocados em nichos posicionados de 
acordo com os intervalos musicais dos princípios musicais. Estes vasos são dispostos com vista aos 
acordes musicais ou harmonia e divididos nos compassos de quarta, quinta ou oitava, e assim por 
diante até a dupla oitava, de forma que, quando a voz de um ator caia em uníssono com qualquer delas, 
sua força seja aumentada e alcance o ouvido da audiência com grande clareza e suavidade. Órgãos 
hidráulicos e outros instrumentos similares não podem ser feitos por pessoas que não conheçam estes 
princípios. 

10. O arquiteto deve também ter conhecimento do estudo da medicina, em função das questões climáticas, 
ar, salubridade e insalubridade dos locais e o uso das diversas águas. Porque sem estas considerações 
a higiene e a sanidade de uma moradia não podem estar asseguradas. E como princípio ele deverá 
saber as normas necessárias ao uso das meias-paredes em relação ao gotejamento dos beirais ou 
bicas das coberturas, como também as leis de drenagem, das janelas e do suprimento de água. Outras 
coisas do tipo devem ser do conhecimento do arquiteto, de forma que antes que se comece a construir 
uma obra, estejam resolvidos todos os pontos problemáticos e não se deixem detalhes não pensados 
que obriguem os futuros moradores a ter que reformar a obra depois que os trabalhos estejam 
terminados. Assim na feitura dos contratos, os interesses de ambos, contratante e contratado, deverão 
estar sabiamente resguardados. Para que um contrato seja cuidadosamente elaborado, cada um deve 
obter concessões do outro, sem desvantagens. Da astronomia temos o Leste, o Oeste, o Sul e o Norte, 
como também a Teoria dos Céus, o Equinócio e o Curso das Estrelas. Se não se tem conhecimentos 
nestas matérias, não será possível qualquer compreensão da Teoria de Insolação. 

11. Consequentemente, desde que este estudo é tão vasto em extensão, embelezado e enriquecido como o 
é por muitos tipos de aprendizado, acho que um homem não tem o direito de se proclamar arquiteto 
repentinamente, sem ter escalado antes, desde a juventude, os degraus destes estudos. E assim, 
apoiado no conhecimento de muitas artes e ciências, ter conseguido alcançar as alturas do plano 
sagrado da arquitetura. 

12. Talvez ao novato inexperiente possa parecer um assombro que a natureza humana possa captar tal 
grande número de estudos e retê-los na memória. A observação de que todos os estudos têm um 
vínculo de união comum e de inter-relação uma a outra, nos conduzirá à convicção de que isto poderá 
facilmente ser realizado. É para as formas liberais de educação, como um corpo simples, constituído por 
vários membros. Por conseguinte, os que receberam desde os tenros anos, instrução nas mais variadas 
formas de aprendizado, reconhecem o mesmo cunho em todas as artes e uma interpenetração em todos 
os estudos, e assim eles compreendem a todos mais prontamente. Isto é o que nos deixou um dos 
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antigos arquitetos, Píteo, o famoso construtor do Templo de Minerva no Priênio, ao dizer em seus 
comentários que um arquiteto deve ser capaz de compreender muito mais em todas as artes e ciências 
do que os homens que pelos seus tipos particulares de trabalho e sua prática, levaram cada matéria em 
particular à mais alta perfeição. Porém isto, de fato, nunca foi conseguido. 

13. Um arquiteto não deve e não pode ser, ainda que não um iletrado, um filósofo tal como o foi Aristarco; 
ainda que não um ignorante absoluto em música, um músico como Aristoxenus; ainda que não um 
desacostumado às artes plásticas, um pintor como Myron ou Políclito; nem, ainda que não um ignorante 
em medicina, um médico como Hipócrates; nem nas outras ciências, ainda que não deva ser um 
desajeitado nelas, não precisa da excelência em cada uma. Um indivíduo não pode atingir a perfeição 
em cada uma das matérias, em meio à grande variedade destes temas, porque tem escassamente o 
poder de absorver e compreender somente suas teorias gerais. 

14. Ainda, não são somente os arquitetos os únicos que não podem alcançar a perfeição em todas as 
matérias, mas até homens que praticam individualmente suas especialidades, podem todos atingir o 
mais alto grau de mérito. Portanto, se entre artistas, cada qual trabalhando em um campo singular, não 
são todos, mas somente uns poucos em uma inteira geração a adquirirem fama, e isto com muita 
dificuldade, como pode um arquiteto que deve ser habilidoso em muitas artes, realizar a proeza – por si 
mesma uma grande maravilha – de não ser deficiente em nenhuma delas, como também a de se 
exceder a todos estes artistas que se devotam com incessante diligência a estes campos singulares? 

15. Parece, portanto, que Píteo se enganou, por não observar que há dois aspectos: a obra real e sua 
teoria. Uma delas, a execução da obra, é própria de homens treinados para a tarefa individual, enquanto 
a outra, a teoria, é comum a todos os estudiosos. Por exemplo: para os médicos e os músicos, a batida 
rítmica do pulso e seu movimento métrico. Porém, se há uma ferida a ser cicatrizada ou um homem 
doente a ser curado, não se chamará um músico para esta tarefa; ela é apropriada ao médico. Assim, 
no caso de um instrumento musical, não será o médico, mas sim o músico o homem para afiná-lo de 
forma que os ouvidos possam encontrar seu devido prazer em seu som. 

16. Os astrônomos, da mesma maneira, têm um campo em comum de discussão com os músicos na 
harmonia das estrelas e nos acordes musicais dos trios de quarta e de quinta e com os geômetras na 
matéria da visão e em todas as outras ciências muitos pontos são comuns, talvez todo quanto concerne 
a sua discussão. Contudo, a incumbência real dos trabalhos a serem conduzidos à perfeição através de 
sua manipulação é função dos que foram particularmente treinados para tratar com a arte específica. 
Parece, portanto, suficiente saber respeitar aqueles que em cada matéria possuem bons conhecimentos 
destas partes com os princípios que são indispensáveis à arquitetura, de forma que se o arquiteto for 
chamado para julgar e expressar sua aprovação no caso destes assuntos ou artes, ele não se encontre 
despreparado. Quanto aos homens em que a natureza depositou demasiada engenhosidade, acuidade 
e memória de forma que eles tenham capacidade de possuir conhecimentos profundos de geometria, 
astronomia, música e outras artes, estes podem prontamente tomar posições, porque se encontram 
armados nos muitos domínios destes campos artísticos. Tais homens, no entanto, são raramente 
encontrados, mas houve alguns antigamente, por exemplo: Aristarco de Samos, Filolaus e Arquitas de 
Tarento, Apolônio de Perga, Eratóstenes de Cirene e, entre os de Siracusa, Arquimedes e Scopinas 
que, através da matemática e filosofia natural, descobriram, explicaram e deixaram para a posteridade, 
muitas opiniões em conexão com mecânica e insolação. 

17. A posse de tais talentos, devido à capacidade natural, não foi concedida ao acaso a nações inteiras, 
mas somente a alguns grandes homens. É por isto que a função do arquiteto exige o treino em todas as 
seções do aprendizado e, finalmente, em razão da larga extensão da matéria, admite-se que deva 
possuir não o mais alto, mas tão somente um conhecimento moderado das matérias de estudo. Peço a 
Cezar (Augusto), a vocês dois e àqueles que venham a ler estes livros, que se alguma coisa esteja 
colocada com pouca atenção às regras gramaticais, que seja perdoada, pois não foi com um grande 
filósofo, nem um eloqüente retórico, nem como um especialista em gramática, treinado nos mais altos 
princípios de sua arte que me empenhei em escrever este trabalho, mas como um arquiteto que apenas 
mergulhou nestes estudos. Ainda, com respeito à eficiência da arte e suas teorias, prometo e espero 
que estes volumes consigam ser de considerável importância, não somente aos construtores, mas 
também aos estudantes. 

 

 

Marcus Vitruvius Polio 


