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Resumo: O De Architectura é a única obra sobre arquitetura que nos chegou 

da Antiguidade praticamente completa, advindo daí sua grande importância 

para todos aqueles que se interessam por estudar sobre a arquitetura grega e 

romana indo além dos vestígios arqueológicos e dos estudos baseados em tais 

achados. O De Architectura é uma fonte valiosíssima a partir da qual podemos 

não apenas inferir sobre os conhecimentos e práticas arquitetônicas e 

construtivas da Antiguidade, como também sobre diversos outros assuntos 

referentes ao contexto em que foi escrita a obra. Neste trabalho temos como 

objetivo fazer uma breve análise da obra, tratando primeiramente sobre o autor 

e os dados autobiográficos esparsos na obra; abordando a provável data de 

publicação e sua ligação com o contexto histórico; e as características do De 

Architectura, bem como o modo como Vitrúvio organizou e dispôs os temas ai 

presentes.  
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Apesar da grande importância conferida à obra ao longo dos séculos, 

muito pouco se sabe sobre seu autor, visto que não existe nenhuma obra 

biográfica de Vitrúvio contemporânea ou posterior à escrita da obra, bem como 

inexiste qualquer menção a Vitrúvio nos autores da época de Augusto, de 

modo que o pouco que sabemos ou inferimos sobre ele se dá a partir de raras 

notas autobiográficas que ele deixou escritas no interior da obra em questão. 

Em virtude disto, nem mesmo sobre o seu nome temos informações 

mais acuradas, de tal forma que sabemos, com certeza, apenas o seu nome 

gentílico, que a tradição manuscrita traz como Vitruuius, sem nenhum prenome 

ou cognome. As menções mais antigas a Vitrúvio são de Plínio, o Velho, e de 

Frontino2. Faventino, no início do terceiro século d.C., autor de uma versão 

resumida do De Architectura, escreve que: “Sobre a perícia da arte 
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arquitetônica, com muita propriedade, Vitrúvio Polião e outros autores 

escreveram sabiamente (FAVENTINO, 1. 1, apud: VITORINO, 2004: 35)”. No 

entanto, em traduções à obra de Faventino que datam do século XVIII em 

diante, os autores preferem crer que, na verdade, Polião teria sido um autor 

distinto que teria escrito uma obra paralela à de Vitrúvio, de modo que tais 

autores em suas traduções colocam uma vírgula separando os dois nomes 

(D’AGOSTINO, 2010: 20).  

Para os diversos prenomes que aparecem a partir do séc. XV, como 
M. (Marcus), M. L. (Marcus Lucius), C. (Caius), A. (Aulus) e L. 
(Lucius), com exceção desse último encontrado na inscrição [do arco 
dos Gavos, construído no fim do principado de Augusto] em Verona, 
a origem permanece sem explicação (VITORINO, 2004: 36).  
 

Deste modo, apesar de muitas vezes ser apresentado em trabalhos ou 

em traduções à sua obra como Marcus Vitruvius Pollio, adotamos nas páginas 

que se seguem unicamente o nome Vitrúvio. 

A partir das informações esparsas em sua obra, sabemos que Vitrúvio 

esteve ligado a Júlio César e que após a morte deste ele manteve para com 

Otávio Augusto a mesma admiração que tinha por César. Na companhia de M. 

Aurélio, P. Minídio e Gn. Cornélio, Vitrúvio trabalhou na preparação e 

reparação de máquinas de guerra, serviço que lhe foi atribuído por Otávio 

Augusto. Além disso, Vitrúvio afirma que continuou a receber as vantagens 

advindas do cargo, mesmo após seu afastamento, por recomendação de 

Otávia, irmã de Augusto, e que devido ao recebimento deste benefício, “sem 

receio de pobreza no fim da vida”, ele teria decidido escrever o tratado para 

Augusto (VITRÚVIO. De Architectura, I. Pr.. 2-3). 

Em outras passagens Vitrúvio nos informa: “A mim, ó Imperador, não 

ofereceu a natureza boa aparência, a idade desfeou-me o rosto e a doença me 

subtraiu as forças” (VITRÚVIO. De Architectura, II. Pr.. 4). Ele demonstra 

também reconhecimento e gratidão pela educação recebida dos pais e 

mestres, que propiciaram a ele uma educação na arte, bem como o 

aprendizado da literatura e de outras disciplinas, sem as quais, segundo ele, 

não seria possível exercitar a arte. 

Sobre os autores dos quais Vitrúvio fala e que teriam contribuído para 

sua formação e para a escrita da obra, destacamos em primeiro lugar a 

admiração dele para com Varrão, Cícero e Lucrécio, seus contemporâneos 



(VITRÚVIO. De Architectura, IX. Pr.. 17). Além disso, ao longo de toda obra, 

Vitrúvio lista diversos autores, gregos em sua grande maioria, que teriam 

escrito sobre os mais diversos assuntos que se ligavam, direta ou 

indiretamente, com aquilo sobre o que ele tratou ao escrever sobre arquitetura. 

A bibliografia apresentada por Vitrúvio, porém, não pode ser 
efetivamente levada em consideração porque é ilusória, como são 
ilusórias todas as listas fornecidas por compiladores antigos (GROS, 
1997, p. LXIII-LXIV). É lícito supor que o autor não tenha tido acesso 
direto a todas as fontes que cita e que nem mesmo tenha tido uma 
ideia precisa de todos os autores que menciona. Na verdade, a 
transmissão do conhecimento técnico em época helenística, e mais 
ainda na época de Vitrúvio, pressupunha o recurso a excerpta, 
doxografias, manuais e outros intermediários, que forneciam uma 
base de conhecimentos sumária em relação às técnicas, às formas e 
aos tipos da arquitetura grega (VITORINO, 2004: 39). 

     
O extraordinário legado intelectual deixado pelos gregos é 

extremamente marcante ao longo de todo De Architectura, servindo não só de 

fonte e de inspiração para Vitrúvio, como também sendo utilizado como 

substrato teórico a partir do qual ele pôde desenvolver um tratado que 

abarcasse também aspectos da arquitetura que eram essencialmente itálicos, 

em tal medida que em algumas passagens de sua obra ele traçou um paralelo 

entre o costume heleno e o romano, demonstrando de que forma determinadas 

regras arquitetônicas se diferenciavam entre gregos e romanos, o que também 

sinalizava a flexibilidade com que tratou algumas destas regras, bem como o 

caráter seletivo com que os romanos se utilizavam e assimilavam aspectos 

culturais gregos. No entanto, no que se refere aos templos o posicionamento 

de Vitrúvio foi distinto, pois sobre este tipo de construção ele demonstrou 

conservadorismo e grande respeito pelos postulados das tradições 

arquitetônicas gregas, sendo este tipo de edifício público o que mais fortemente 

se ligou teoricamente aos gregos, de modo que é marcante a presença desta 

herança intelectual deixada pelo helenismo. 

Vitrúvio não está interessado em caracterizar a arquitetura romana 
como nós a definimos. [...] seus mais importantes modelos eram 
gregos; sobre os mais “romanos” de todos os tipos de construção, 
tais como anfiteatros e arcos triunfais, ele se silencia, enquanto ele 
expõe longamente sobre alguns dos grandes templos do mundo 
grego. Sua adesão às tradições gregas é transferida para seu 
sistema intelectual, que toma emprestado termos e ideias da retórica 
e da teoria estética grega (TAYLOR, 2004: 25).    
     

A obra teria sido publicada nos anos 20 a.C., provavelmente em 27 

a.C. Quanto à datação da obra, necessário se faz elencar os motivos e 



evidências que fizeram os estudiosos do assunto estabelecerem uma espécie 

de consenso acerca da data provável da publicação da mesma, visto que não 

possuímos elementos que nos permitam precisar com certeza uma data de 

publicação, já que:  

Não se conhece nenhum testemunho exterior seguro para a datação 
do De Architectura. As duas referências mais antigas a Vitrúvio que 
possuímos, de Plínio e de Frontino, devem ser usadas com cautela. 
[...] Para o estabelecimento da data de composição da obra, portanto, 
é melhor se ater a informações contidas no próprio texto. Em II. 6. 2, 
Vitrúvio considera o Vesúvio como um vulcão extinto, fato que nos dá 
o único elemento indiscutível para a datação do tratado: ele é anterior 
à erupção do ano de 79 d.C. Há, porém, uma série de elementos 
contidos na obra que, no conjunto, convergem para situar a 
publicação nos primeiros anos do Principado (VITORINO, 2004: 38). 
 

M. Justino Maciel (2007: 34-35), na introdução que faz à sua tradução 

do De Architectura, direto do latim para o português, traz uma análise dos 

elementos que, dentro da obra, apontam para o período provável de sua 

publicação, e as conclusões por ele apresentadas também são compartilhadas 

por diversos outros autores3 que tratam do assunto. Segundo este autor, a 

redação e publicação do De Architectura estão inseridas na época que 

corresponde ao início do governo de Otávio Augusto, embora muito 

provavelmente os primeiros apontamentos e a preparação da obra seriam 

ainda do tempo em que esteve a serviço de César. A redação definitiva deve 

ter coincidido com o momento no qual se observou em Roma um grande 

desenvolvimento construtivo sob as ordens de Augusto. Maciel esclarece ainda 

que as referências da dedicatória e a menção de edifícios da cidade levam a 

pensar na redação da obra entre 35 e 25 a.C., e que a entrega definitiva ao 

Imperador pode ter ocorrido mesmo até 20 a.C., embora o mais provável é que 

tenha ocorrido antes de 27 a.C., pois neste ano o Imperador ganhou o título de 

Augusto e Vitrúvio em toda a obra jamais se dirigiu a ele utilizando este título, 

de modo que sempre usou os termos Imperator, Caesar ou Imperator Caesar. 

Apesar deste importante dado que ajuda a estabelecer a datação da obra, nos 

deparamos com um problema, pois como lembra Maciel, Vitrúvio (De 
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Architectura, V. 1. 7) refere-se a um templo de Augusto (aedis Augusti) na 

basílica de Fano, o que fez com que os pesquisadores acreditem que a escrita 

do livro V é posterior ou que o mesmo tenha sofrido alterações em edições 

posteriores. 

Seja como for, é consenso que a publicação do De Architectura 

ocorreu na década de 20 a.C., no início do governo de Otávio Augusto, sendo 

dedicada a este Imperador que, já a algum tempo, vinha se comprometendo 

com o embelezamento da cidade, transformando-a, antes de tijolos, em uma 

cidade de mármore. Podemos dizer que com isso se estabelecia um paralelo 

entre o surgimento e o estabelecimento do que ficou conhecido como 

Principado com a nova face marmórea da Urbs, uma relação entre a 

estabilidade, firmeza, rigidez, beleza e riqueza do mármore com a imagem de 

estabilidade, firmeza, rigidez, beleza e riqueza que Roma alcançava sob a 

política de Augusto. 

Depois de tratar sobre o autor e sobre a data de publicação do De 

Architetura, passamos agora a comentar sobre a obra em si e suas principais 

características. Apesar de parecer, a princípio, tratar-se apenas de um manual 

prático destinado a arquitetos, o De Architectura pode ser considerado um texto 

técnico-científico. Luíza Monteiro Dutra (2010), ao se referir a textos técnico-

científicos, nos esclarece que:  

Essa tradição de textos técnico-científicos circunscreve um conjunto 
de escritos - dos mais variados assuntos - em que linguagem e estilo 
desempenham um papel subserviente, subordinado ao propósito 
informativo e didático e que a princípio têm como traço distintivo a 
clareza. Esses textos compartilham entre si uma linguagem peculiar 
cujo fim é cumprir esse propósito; ela costuma ser objetiva e precisa, 
com preferência pelo uso da terceira pessoa - mas não excluindo o 
emprego da primeira e da segunda pessoas (DUTRA, 2010: 23).  
 

Deste modo, o De Architectura não pode ser visto apenas como um 

manual para arquitetos ou futuros arquitetos, pois ele destinava-se em primeiro 

lugar ao próprio Imperador, e em seguida aos arquitetos e a todos aqueles 

eruditos que se interessassem pelo assunto, como o próprio Vitrúvio esclarece 

na seguinte passagem: 

Mas eu comprometo-me, com estes livros, como espero, a 
disponibilizar, não só aos que edificam como também a todos os 
eruditos, sem qualquer dúvida e com a máxima autoridade, os 
conhecimentos acerca das potencialidades da arte e dos raciocínios 
que lhe são inerentes (VITRÚVIO. De Architectura, I. 1. 18). 
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aedis&la=la&can=aedis0&prior=pronai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Augusti&la=la&can=augusti0&prior=aedis


De acordo com Rabun Taylor (2003: 4), o De Architectura era uma obra 

mais didática que prática, um produto tanto de estudo e pesquisa quanto da 

experiência de Vitrúvio, destinado muito mais aos patronos que comissionavam 

a obra do que aos arquitetos que a construíam, visto que as obras 

arquitetônicas eram fruto de seu investimento, energia e generosidade. Para 

este autor, a importância do patrono responsável pela obra era tanta que ele 

chega mesmo a dizer que ninguém fala que Augusto escreveu a Eneida, 

embora ele fosse o patrono de Virgílio, mas todos dizem que Augusto foi o 

construtor do Fórum de Augusto, embora todos saibam que ele foi a criação de 

diversos profissionais anônimos (TAYLOR, 2003: 11). Segundo este autor, 

construções não eram criadas puramente em nome da arte, pois devido às 

suas incomparáveis utilidades na vida diária, “construções eram vistas como 

entidades integradas no tempo real e no espaço” (TAYLOR, 2003: 11). 

Desta forma, o De Architectura, enquanto um texto técnico-científico, 

destinava-se principalmente a auxiliar o Imperador em sua política de 

construção e reconstrução da Urbs, de modo tal que se pode dizer que Vitrúvio 

ambicionava, entre outras coisas, “ser útil a Augusto, não por fornecer um 

simples manual para a construção de seus edifícios públicos, mas por fornecer 

um quadro conceitual dentro do qual tais construções fariam sentido, e 

funcionariam como parte de uma ordem maior” (WALLACE-HADRILL, 2008: 

148). Nesta perspectiva, o De Architectura se encaixa na função que um texto 

técnico-científico possuía, pois de acordo com Dutra: 

Esses escritos desempenhavam o fundamental papel de formar os 
homens que ocupavam ou ocupariam os cargos mais altos do Império 
Romano, para os quais se acreditava que fossem extremamente úteis 
e necessários conhecimentos gerais de agricultura, tática, estratégia, 
história, [arquitetura] ciências da natureza e de outras matérias. Não 
se esperava dos dirigentes que fossem experts, mas que tivessem 
um conhecimento mais geral de certas disciplinas. O fim dessa 
literatura era, pois, fomentar o desenvolvimento de algumas virtudes 
e traços indispensáveis para formar bons líderes (DUTRA, 2010: 24).  
 

Vitrúvio ao escrever sua obra dedicada ao Imperador a fez em 10 

livros4. O primeiro trata sobre o arquiteto, sua formação e os conhecimentos 
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que deveria possuir; traz uma definição de arquitetura; esclarece sobre a 

escolha dos lugares para as construções e para o estabelecimento da cidade, 

bem como das distribuições de obras públicas na cidade. No segundo livro, há 

a descrição minuciosa dos materiais necessários para as construções; onde 

encontrá-los e quais os melhores materiais para determinadas obras. O terceiro 

e o quarto livros são dedicados especificamente à construção dos templos. 

Nestes livros, há a explicação sobre as ordens arquitetônicas dórica, jônica e 

coríntia; sobre a tipologia dos templos; e as partes que os compõem. No quinto 

livro, podemos ver a explicação sobre a arquitetura pública, tais como o foro, o 

erário, as basílicas, o teatro, os banhos, a palestra, os portos, entre outros 

espaços públicos importantes para a definição de uma cidade como tal. O 

sexto livro trata sobre a arquitetura privada, ou seja, as casas, suas partes e 

disposição dos cômodos. O sétimo livro contém orientações a respeito do 

acabamento destas construções, tais como os pavimentos, paredes, pinturas e 

cores, tetos, entre outras partes. O oitavo livro esclarece sobre a importância 

das águas e os diferentes tipos de água, bem como sua relação com a saúde e 

com a vida diária das pessoas. No nono livro, pode-se ver uma explicação 

sobre os conhecimentos referentes à astronomia e à gnomônica5. E o décimo e 

último livro trata sobre diversos mecanismos de uso civil e militar, como 

relógios e máquinas hidráulicas, que podiam ser inseridos nas construções 

propostas por Vitrúvio. 

Todos os dez livros são precedidos por prefácios que possuem grande 

importância para se conhecer mais sobre o modo como Vitrúvio concebe os 

mais diversos assuntos. Segundo G. Engel, citado por M. Justino Maciel na 

introdução que faz à tradução do De Architectura para o português, todos os 

prefácios têm em comum a dedicatória ao Imperador, a localização do tema do 

livro que prefaciam e a expressão das intenções de Vitrúvio ao escrever a obra 

(MACIEL, 2007: 41). Ainda de acordo com D’Agostino:   

(Dos prefácios) extraímos os traços mais fortes do tratado, esparsos e 
como que atenuados sob o linguajar técnico e a pluralidade de 
matérias em exame nos diversos volumes. Também neles 
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identificamos um arquiteto honroso de si, cuja vida e desempenho 
profissional, embora modestos, não destoam do modelo de perfeição 
então estatuído (D’AGOSTINO, 2010: 55). 
 

É importante mencionar que Vitrúvio, em diversas partes do De 

Architectura, menciona a existência de desenhos e gráficos que 

acompanhariam os dez livros que compõem a obra, dos quais nada nos 

chegou. Pelas indicações encontradas na obra, os estudiosos creem se 

tratarem de desenhos simples, visto que os livros, na forma de rolos, eram 

copiados a mão, de modo que pessoas não afeitas aos conhecimentos do 

arquiteto teriam dificuldades em reproduzir os esquemas se se tratassem de 

traçados complexos. 

[...] Acreditamos que os únicos desenhos do De Architectura, seriam 
esquemas geométricos simples de fácil reprodução por mãos menos 
hábeis, esquemas que informassem não sobre a forma final 
(ilustração), mas sobre regras de concepção.  
As referências aos esquemas do tratado são ao todo doze e parecem 
apontar para um conjunto de doze desenhos diferentes. Vitrúvio 
utiliza termos como, forma, schema, diagramma e exemplar para os 
diversos desenhos (SEQUEIRA, 2010: 56). 
 

Em resumo, podemos dizer que Vitrúvio em sua obra conferiu à 

arquitetura grega um caráter modular, ou seja, que servia de medida para a 

arquitetura romana. Além disso, via a arquitetura como imitação da natureza e, 

dentro desta busca de imitação da natureza, outro ponto que traduz sua forma 

de pensar é a relação que ele estabeleceu entre as medidas do corpo humano 

e as medidas dos edifícios, pois para ele o corpo humano era o grande 

referencial para se pensar a relação modular de cada parte de um edifício com 

relação à sua totalidade. Percebemos também em sua obra um 

comprometimento com um ideal de beleza, de forma que deixa claro que o 

arquiteto tem como objetivo produzir obras belas para o deleite de quem as vê 

(VITRÚVIO. De Architectura, I. 3. 2). 

Além disso, como já dissemos, a obra de Vitrúvio é uma fonte 

riquíssima em informações, pois sendo o único tratado sobre arquitetura da 

Antiguidade que nos chegou completo, possui um inestimável valor e nos 

permite não apenas compreender mais sobre a arquitetura, mas também inferir 

a respeito dos mais diversos assuntos, devido ao fato de Vitrúvio escrever o 

seu tratado visando não somente arquitetos, mas também a todos quanto 

quisessem ler seus livros e principalmente ao próprio Imperador: “[...] peço, ó 



César, a tua compreensão e a daqueles que hão de ler estes livros, de modo 

que eu venha a ser desculpado se algo do que é explicado estiver pouco de 

acordo com as regras da gramática” (VITRÚVIO, De Architectura, I. 1. 18).  

Percebemos neste trecho que Vitrúvio em sua obra buscou sempre 

ressaltar não se tratar de um homem versado na arte da escrita, de modo a se 

desculpar por qualquer equívoco que viesse a cometer em sua escrita, bem 

como demonstrava também que sua escrita não tinha como objetivo ser uma 

obra prima no que se refere a estilo e estética; sua atenção se direcionava para 

a arquitetura, porém não se limitava a tão somente escrever sobre arquitetura; 

ele foi além disso; ele conseguiu agregar em uma obra os saberes, de gregos e 

romanos, que se encontravam esparsos, juntando a isso sua experiência 

prática. Ele demonstrou com isso a importância da união entre teoria e prática 

(ratiocinatio e fabrica), união esta que deveria embasar o trabalho de todo 

arquiteto (VITRÚVIO. De Architectura, I. 1. 2).  

De acordo com Indra McEwen (2003: 06-12), mais do que escrever 

sobre arquitetura, Vitrúvio escreveu o corpo da arquitetura, visto que este 

“corpo” da arquitetura não existia antes dele escrevê-lo, além disso, seu 

aparecimento no início do Principado de Augusto estava enraizado em 

circunstâncias imperiais que o trouxe à luz, o que fez a autora concluir que “o 

corpo da arquitetura é o corpo do Império” (MCEWEN, 2003: 12), de tal modo 

que um completa o outro: 

Antes do De Architectura ser escrito, Vitrúvio e Augusto [...] eram 
duas pessoas separadas, ocasionalmente reunidas pelos serviços 
realizados por Vitrúvio e os beneficia que ele diz ter recebido por eles. 
[...] Sem o Imperador, o corpo da arquitetura não tem cabeça. Sem o 
De Architectura o Imperador não tem corpo (MCEWEN, 2003: 129). 
 

Podemos dizer também que Vitrúvio ao escrever o corpo da 

arquitetura, dedicando-o ao Imperador, intentava, de certo modo, unir o seu 

nome ao dele, de modo que ambos fossem lembrados pelas futuras gerações. 

Que o Imperador, que transformava Roma em uma cidade de mármore, e o 

arquiteto, que o auxiliava com teoria e prática, permanecessem pela eternidade 

inscritos na memória das gerações vindouras. Com isso Vitrúvio conseguiria 

fama e glória imortais. 

Cremos que Vitrúvio soube traduzir em sua obra os anseios e 

expectativas que Augusto possuía com relação à estrutura arquitetônica da 



Urbs, estrutura esta que se constituía em verdadeiro esqueleto que dava 

sustentação a seu poder. Percebemos em Vitrúvio importantes características 

que estão presentes em grande medida na política empreendida por Augusto, 

de modo tal que Vitrúvio se ligou a Augusto em aspectos que eram essenciais 

em seu governo como, por exemplo, a valorização das tradições antigas, não 

só dos romanos, mas também de gregos. 

Em diversas passagens, o arquiteto deixa claro sua admiração pelos 

preceitos e práticas instituídas pelos antigos, porém o prefácio ao sexto livro 

constitui-se numa verdadeira apologia à educação que recebeu, defendendo 

que a educação, a sabedoria e a fama são muito mais importantes do que o 

enriquecimento, pois todos os bens materiais poderiam ser facilmente 

arrebatados pela Fortuna, enquanto a educação, aliada à força de ânimo, 

jamais se extingue. Desta forma, ele afirma:  

Eu, porém, ó César, não me dediquei ao estudo da arquitetura para 
ganhar dinheiro, pois descobri que mais vale a pobreza com boa 
fama do que a abundancia com infâmia. Daí que eu tenha conseguido 
pouca celebridade. Todavia, publicados estes livros, espero vir a ser 
também conhecido da posteridade (VITRÚVIO. De Architectura, VI. 
Pr. 5). 
 

Com isso, podemos inferir que esta é um de seus objetivos ao escrever 

o tratado, ou seja, a de ser lembrado, de possuir uma glória e fama imortais. 

Além disso, Vitrúvio tinha clara a natureza política do seu tratado de permitir à 

arquitetura e ao arquiteto um novo patamar perante a sociedade. De acordo 

com Mário Henrique D’Agostino (2010: 70-71), Vitrúvio buscou através da 

requalificação da arquitetura e do estatuto social do arquiteto “legitimar um 

novo status social à profissão”. Além disso, em Vitrúvio, a dignidade da 

arquitetura “nasce do contato com múltiplas disciplinas, sem se confundir com 

nenhuma”. Parafraseando Vitrúvio: “A ciência do arquiteto é ornada de 

múltiplas disciplinas e de vários saberes, estando a sua dinâmica presente em 

todas as obras oriundas das restantes artes” (VITRÚVIO. De Architectura, I. 1. 

1).  

Vitrúvio e sua obra tiveram, portanto, uma estreita relação com o 

contexto no qual estavam inseridos, pois Vitrúvio, após trabalhar para César, 

presenciou as dificuldades advindas das guerras civis e o desmoronar de 

antigas tradições que faziam parte de seu mundo, presenciando, por exemplo, 

o relativo abandono ao qual os templos e outros edifícios públicos foram 



relegados, bem como o descaso com antigos costumes religiosos. Além disso, 

ele vivenciou também a instabilidade e insegurança que a guerra gerou. Com a 

vitória de Augusto, Vitrúvio viu surgir novamente a atenção e o respeito aos 

costumes dos ancestrais, às tradições religiosas e à cidade em si, 

presenciando uma transformação em Roma no que se refere aos mais diversos 

aspectos; Roma, que passou a ser a capital de um Império territorial cada vez 

mais vasto, adquiria com Augusto um esplendor arquitetônico digno da capital 

do mundo conhecido. O esforço demonstrado por Augusto para conquistar e 

manter a pax deorum, com a reforma e construção de templos em toda a 

cidade, transmitia uma ideia de estabilidade, prosperidade e engrandecimento, 

gerados pela correta relação com as divindades. Neste contexto de relativa 

tranquilidade, Vitrúvio, graças ao seu trabalho e à recomendação de Otávia, 

aproximou-se e manteve-se ligado a Augusto, escrevendo e dedicando sua 

obra ao Imperador.  

Apesar de não termos meios de verificar como se deu a recepção de 

Augusto ao De Architectura, nem em que medida ele a utilizou, cremos que a 

obra desempenhou um papel de destaque em seu governo, visto que se ligava 

a diversos aspectos que caracterizavam e definiam seu modo de governar, 

adquirindo, portanto, grande importância no período em que foi publicada (sem 

falar da importância da obra nos séculos seguintes), contribuindo para a 

política de engrandecimento e monumentalização de Roma a partir da 

arquitetura.  
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