SETE MILÊNIOS EM SETE MINUTOS
Sob a luneta arquitetônica

Prof. Marco Pádua
O período conhecido como pré-história, ou seja, sem registro dos acontecimentos, situa-se
a partir de 8.000 a.C. Chamado de Neolítico esta fase significa o inicio da cultura humana e é
caracterizado pela ocupação de acidentes naturais como moradia e proteção. As primeiras
manifestações artísticas fora das cavernas, segundo vestígios remanescentes, datam de 5.000 a.C. e
representam a transição entre o bi-dimensional e o tri-dimensional.

DÓLMEN – as cavernas "inspiraram"
estas edificações usadas em culto fúnebre
que podem ter sido usadas como
moradia.

ANTA SÃO GERALDO – PORTUGAL – 5.000 a.C.

HABITAÇÃO – primeira edificação
alem das cavernas usando pedra como
paredes de contensão.

ILHAS ORKNEY – ESCOCIA – 3.000 a.C.

profmarcopadua.net-------------------------------------------TIMELINE----------------------------------------------------------------1

HABITAÇÃO – regiões de floresta
também forneceram o material
necessário para a edificação.
CHOUPANA

MENIR (1ª. fase) – primeira expressão
artística tri-dimensional usando troncos
de madeira embutidos no solo. Isolados
ou alinhados, seguindo orientação
astronômica.
DURRINTONWALLS – INGLATERRA

MENIR (2ª. fase) – a evolução técnica e
um maior envolvimento humano
determinaram a troca da madeira por
blocos de rocha.

MENIR RAPOZEIRA – PORTUGAL

MENIR (3ª. fase) – sinais de atuação de uma
verdadeira "construtora" Neolítica, envolvida
no planejamento, beneficiamento, transporte e
instalação.

CHAMP DOLENT – FRANÇA
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CROMELEQUE (1ª. fase) – composto por
vários menires dispostos em círculos
inaugura algo inédito: o recinto.

CROMELEQUE DOS ALMENDRES – PORTUGAL

CROMELEQUE (2ª. fase) – evoluem para
aqueles compostos por um circulo ou vários
concêntricos, com fosso externo, assim como
entradas com orientação astronômica.

STONEHENGE – INGLATERRA – 2.800 a.C.

IDADE DOS METAIS – cobre, bronze e
ferro, propicia melhoria estética inaugurando
algo inovador: a ornamentação.

TEMPLO DE KARNAK - EGITO

TEMPLO – originado nos cromeleques, os
blocos de rocha são beneficiados e agora
constituem paredes, porem ainda sem
argamassa.

COMPLEXO DE SAKARA - EGITO
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PIRÂMIDE – edificação de culto fúnebre
evoluiu a partir dos dolmens agrupados,
depois as mastabas, por iniciativa do faraó
Djoser e seu Arquiteto Imhotep.
PIRAMIDE DE DEGRAUS – EGITO – 2.650 a.C.

PALACIO – contendo centenas de cômodos,
ricamente decorados, usando pedras de vários
tipos chegando a ter área de 10.000 m2 e
quatro pavimentos.

PALACIO DE KNOSSOS – CRETA – 1.500 a.C.

TEATRO – diferenciando do existente, surge
um projeto explorando algo inédito até então:
a diversão.

TEATRO DE EPIDAURO – GRECIA – 360 a.C.

TEMPLO GREGO – inova este antigo
recinto caracterizando-o através de elementos
estruturais como cobertura, arquitrave e
colunas. Estas ultimas obedecendo ordens.

TEMPLO DE HEPHAISTOS – GRECIA
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CALÇAMENTO – iniciado com os
Minóicos foi amplamente difundido pelos
Romanos.

VIA APIA – ROMA – 100 a.C.

PONTE – substituindo a
madeira
as
pedras
argamassadas formando
arcos surge com os
Romanos.

PONTE SERTÃ – PORTUGAL – INÍCIO DA ERA CRISTÃ

AQUEDUTO – estruturas em pedras
canalizando a água da nascente até os
pontos de consumo.

PONT DU GARD E AQUEDUTO – FRANÇA – 19 d.C.

ARENA – originado no Teatro, as arenas
Romanas exploram os esportes com
objetivos sociais e políticos.

ARENA ROMANA – FRANÇA
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ARCO – para homenagear e representar as
conquistas dos Imperadores é criado um
monumento especifico registrando esses
eventos.
ARCO DE AUGUSTO – IMP. ROMANO – 35 d.C.

CIDADE – a praça central delimitada
pelos prédios públicos e comerciais, bem
como o Templo, inaugura este conceito.

POMPEIA – IMP. ROMANO – 79 d.C.

TEMPLO ROMANO – mesmo com
influencia grega inova em vários
aspectos como: revestimento, concreto e
cobertura em forma de cúpula.

PANTHEON ROMANO – 110 d.C.

TERMAS: para explorar o conforto, o bem
estar e higiene da corte e cidadãos
importantes, são criados pelos Romanos as
saunas e banhos públicos.

TERMAS DE CARACALLA – 216 d.C.
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CATEDRAIS GÓTICAS – adota planta em
forma de cruz (doutrina Cristã) e silhueta
verticalizada, grande janelas dotadas de
vitrais formando rosáceas. Nos vãos o uso
dos arcos truncados.

ARQUITETURA MEDIEVAL – SEC. XII /SEC. XVII

CONCRETO ARMADO – Invenção
surgida na Revolução Industrial substitui
a pedra e a madeira na construção de
pontes.

SISTEMA MONIER – FRANÇA – 1.875 d.C.

ESTRUTURA METÁLICA – também fruto da
Revolução Industrial, inovou pela padronização,
possibilitando maior verticalização e porte,
ultrapassando a Pirâmide de Quéops após 4.300
anos.

TORRE EIFFEL – FRANÇA – 1.889 d.C.

EDIFÍCIO – construído em concreto por Auguste
Perret, Arquiteto Frances compõe-se de seis andares
e é considerado o primeiro no gênero a expor seus
elementos estruturais.

PARIS – FRANÇA – 1.904 d.C.
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PONTE EMILIO BAUMGART – HERVAL D’OESTE – BRASIL – 1.930 d.C.

PONTE – maior vão livre da época (68,5 m), concretada da margem para o centro em balanços
sucessivos, sem escoramentos, inédito naqueles dias e ainda usado atualmente.

ARRANHA-CÉU – Combinando o aço, concreto e alvenaria
foi, durante quarenta anos, a estruturas mais alta do mundo.
Contendo 102 andares no estilo Art déco, está localizado em
Nova York.

EMPIRE STATES BUILDING – 1.931 d.C.

PONTE STONECUTTERS – HONG KONG – 2.009 d.C.

PONTE ESTAIADA – constituída de um ou mais
mastros, de onde partem os cabos de sustentação para
os tabuleiros de rolagem.

DUBAI – maior arranha-céu construído pelo homem, com 828
metros de altura (160 andares).
BURJ KHALIFA – 2.010 d.C.

Obs.: 1) Se você conseguiu ler o texto em 7 minutos, atingiu os objetivos.
2) Previsto para breve, o KINGDOM TOWER na Arábia Saudita, se elevará 1.000 m acima
da superfície.
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