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As terras e a cultura que hoje conhecemos como Grécia foram formadas há milênios a
partir de vários povos vivendo em cidades-estados, porém em permanente conflito, até que surge
um grande império. São responsáveis pela origem da própria cultura ocidental. Misturando lendas,
mitos  e fatos  históricos  esta  cultura  desperta  interesses  dos mais  variados,  entre  historiadores,
pesquisadores,  profissionais técnicos, beneficiando em muito a indústria do turismo. As lendas
variam desde a do Minotauro até a cidade perdida de Atlântida. Como obras arquitetônicas são
citadas os templos antigos, tendo como expoente máximo o Parthenon. É atribuída também aos
gregos, a criação do teatro e das arenas acústicas assim como os oráculos, destinados ao culto dos
Deuses originando também, os jogos olímpicos praticados até os dias de hoje. 

A civilização grega não surgiu onde hoje se encontra, ou seja, no continente e sim numa
ilha próxima chamada Creta.

Os habitantes dessa ilha tornaram-se bastante evoluído tanto que controlavam o comércio e
o transporte marítimo em todo o Mar Mediterrâneo. Esta civilização conhecida como Minóica
tinha como centro do poder o palácio de Knossos.

RECONSTITUIÇÃO COMPUTADORIZADA
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GREGOS
...das lendas à realidade



É deste lugar e de seu mandatário, o rei Minos, onde surgiu a lenda do monstro meio
homem meio animal, chamado de Minotauro. Suas ruínas podem ser admiradas nos dias de hoje
demonstrando toda evolução conquistada por esta civilização. A distribuição dos cômodos e sua
interligação, próprios da estrutura e desenvolvimento do palácio induzem a um questionamento
sobre a criação da lenda. 

Contendo centenas  de cômodos ricamente decorados,  produz um sistema intrincado de
acessos, semelhante a um labirinto. De qualquer forma esta edificação revelou técnicas apuradas
de construção transmitindo até nós um pouco da idade do bronze. 

Em 1.900 um arqueólogo inglês chamado Sir Arthur Evans iniciou as escavações do que
ele acreditava ser o palácio de Knossos trazendo à luz os feitos extraordinários dessa civilização.
São estimados, nesta origem, cerca de 2.000 anos antes do florescimento do mundo grego. As
escavações revelaram um trono de pedra em um ambiente ricamente decorado, induzindo a crença
de que alguém importante pode ter se sentado ali. 
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A edificação ocupava uma área de aproximadamente 16.000 m2. Foram inovadores para a
época criando técnicas até então desconhecidas como a execução de terraços em vários níveis
resultando em um palácio de quatro andares. 

RECONSTITUIÇAO COMPUTADORIZADA

É difícil acreditar que todo esse conjunto tenha sido construído de uma só vez. Nada ao
redor  existe  como ponto de partida,  como experimento,  demonstrando evolução.  Sendo muito
sofisticado  para  uma  época  tão  remota.  É  possível  que  tenha  se  originado  no  próprio  local.
Evoluindo em técnicas conforme se sucediam as gerações. Denota uma técnica muito apurada de
construção e o resultado final é surpreendente, dando uma ideia de conjunto. E certo que, mesmo
sendo  construído  por  várias  gerações,  o  padrão  estético  e  construtivo  foi  seguido  pelos
descendentes. Como na arquitetura neolítica, Stonehenge evoluiu em seu local de origem, de peças
de  madeira  cravadas  no  chão.  O  palácio  de  Knossos  parece  ter  evoluído  no  próprio  berço.  

Podemos imaginar também, esta infinidade de cômodos abrigando seus habitantes, muito
democrático para a época, porém não descartável. Seria uma pequena cidade com características
feudais, autossustentável, mas dominando o comércio marítimo local.

Nota-se na região central um pátio que seria usado para reuniões e celebrações. Talvez
para conhecer as novas tarefas ou resultados. Ouvir o pronunciamento de algum mandatário. A
localização, privilegiada por ser um local elevado, possibilitou uma edificação em vários níveis,
constituída de platôs devidamente calçados com pedras trabalhadas. A unidade estilística é visível
junto a modularização dos ambientes, ou seja, mesmas dimensões, como se seguisse um projeto
previamente detalhado, algo improvável para a época.

Outro detalhe que é característico neste palácio é a ausência de muralhas de proteção,
fazendo  crer  que  a  segurança  não  era  um problema  a  ser  resolvido.  Intrigante  pensar  numa
edificação suntuosa sem sofrer ameaças de intrusos. Será que o fato de estar numa ilha já seria
suficiente?

O fato de não haver outras ruínas nos arredores, nem ao menos vestígios, fica a pergunta:
onde moravam os construtores? Isto reforça a ideia do palácio ser uma habitação coletiva e não
somente para servir a família real. 
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É sabido que os egípcios usavam como cobertura, toras de madeira encostadas umas às
outras servindo de base para a mistura de barro com fibras vegetais. Portanto o fato de “lavrar” a
rocha  em lâminas para  servir  de  cobertura  é  sem dúvida  uma inovação.  Trabalho  este  difícil
usando-se ferramentas rudimentares feitas de cobre.

Podemos notar também a utilização de vigas de pedra sobre as portas que hoje chamamos
de verga. Mais acima outra viga circunda a edificação mantendo o esquema estrutural. Sobre essas
vigas, outra inovação, representado pelo assentamento de pequenos blocos de pedra com barro,
fechando com “paredes” os vãos, semelhante ao que hoje fazemos nos edifícios de apartamentos.
Sinal  que apenas melhoramos uma ideia muito antiga. Usando os conceitos atuais poderíamos
classificá-las  como  uma  estrutura  isostática  onde  os  elementos  estruturais  não  são  solidários,
portanto sem transmitir momento fletor entre suas peças. Estruturas assim permanecem por mais
tempo, pois absorvem pequenos recalques sem danificarem o restante. O estado de demolição em
que se encontra pode ser resultado de abalos sísmicos ou destruição intencional executada por
civilizações antigas. 

Percebemos também como detalhes importantes a simetria, a exatidão e o nivelamento das
peças onde questionamos sobre o ferramental usado por seus construtores. Seriam inventados por
eles,  já  que  foram  precursores  desse  sistema?  Além  de  tudo,  nota-se  a  preocupação  com o
acabamento da edificação onde ressaltamos o tratamento dado as rochas com arestas e cantos
vivos,  complementando superfícies polidas.  Os pilares de cedro receberam tratamento colorido
além de serem torneados. Cores também estão presentes nos batentes de portas ressaltando uma
unidade estilística.

Mais uma vez surgem questionamentos sobre os meios utilizados para a realização da
obra, dificultada por serem dois pavimentos, demandando esforços no içamento de blocos de rocha
e pilares de cedro. 
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Vemos  aqui  vestígios  de  uma
edificação  impar  na  Historia  das
construções.  Não  podemos  comparar  com
nada que foi realizado na época. Os egípcios
priorizavam os  templos  e  obras  funerárias
ressaltando  o  aspecto  monumental.  Em
knossos o objetivo foi privilegiar o espaço
domiciliar.  Neste  “pedaço”  de  edificação
que  restou  é  possível  identificar  os
elementos  estruturais  que  utilizamos  hoje.
Os  pilares,  ora  de  pedra,  ora  de  cedro
suportam a carga da edificação.  A escolha
do material depende da posição em que ele
será  instalado  e  do  esforço  suportado.  A
grande inovação é a distribuição do peso em
elementos  horizontais  que  são  as  vigas  de
pedra, verticais representados pelos pilares e
talvez  até  apoiados  em  elementos  de
fundação. Outro detalhe surpreendente para
a época é a cobertura com laje de pedra.



Internamente  o  prédio  contava  com  uma  grande  escadaria  que  levava  ao  subsolo,
constituída por blocos de pedra e sustentada por pilares de cedro.
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Em  outro  ponto  também
preservado do edifício deparamos com
algo  inovador  para  a  época.  O
revestimento. O “esqueleto” estrutural
é  facilmente  visível  sempre  usando
elementos  de  pedra.  Preenchido  os
espaços  com  blocos  assentados  com
barro  fez-se  um  revestimento  com
barro  com  objetivo  de  alisar  a
superfície  e  servir  de  base  para  as
pinturas. Na parte superior vemos uma
preocupação com o apoio da laje  de
pedra  de  maneira  a  concentrar  sua
carga  sobre  os  pilares  através  das
vigas.

Nesta  foto  vemos  claramente
a adoção da estrutura independente e a
simetria entre as peças ressaltando sua
modularidade.  Poderia  facilmente ser
confundido com um edifício dos dias
de  hoje  que  estivesse  passando  por
uma reforma, porem com 3.500 anos
de Historia. Se estas portas e janelas
receberam esquadrias algum dia ainda
pertence  ao  mistério.  Não  pela
resistência  ao  tempo,  pois  os  pilares
de  cedro  ainda  continuam  de  pé.
Talvez por serem dispensáveis ou por
ainda não existirem.



Tentando descobrir o processo construtivo utilizado, podemos estimar que fosse executada
uma escavação como se fosse um poço, naturalmente como faríamos hoje. Os degraus, de pedra,
devidamente modelados, têm a mesma espessura, como o espelho usado hoje, apoiados sobre uma
viga  também de pedra. A diferença de altura é compensada calçando-se com blocos de rocha
menores  assentados  com  barro.  Para  os  lances  superiores,  usando  a  mesma  técnica,  surgem
indagações quanto à montagem e sustentação das vigas de rocha. Como são de madeira, os pilares
seriam difíceis de manter-se a prumo. Se fossem escorados, as vigas teriam de ser lançadas, algo
difícil  sem um guindaste.  Acredita-se  que  a  técnica mais  usada na Antiguidade,  para  arrastar
blocos de rocha  sobre  apoios  é  a  rampa de  terra.  Podemos  supor  então,  que foi  necessário o
soterramento da escadaria conforme o seu desenvolvimento. No final nova escavação para torná-la
utilizável. Se sim, esta deveria ser o ponto de partida da edificação e muito importante para o
projeto ou objetivo idealizado. O que desperta admiração neste item da edificação é a simetria com
que foi construída. Parece obedecer a um projeto devidamente calculado quanto à posição das
pedras, a distribuição do peso, o nivelamento, o prumo, a modularidade dos pilares, bem como seu
embelezamento. Daí pergunta-se: quais instrumentos foram utilizados para fazer o nivelamento e
colocar a prumo todas as peças? 

Com  cerca  de  3.500  anos  o  palácio  demonstra  domínio  no  tratamento  da  luz,  que
consistem em aberturas  jamais  vistas  anteriormente,  superando todas as  outras  construções da
época. Este recurso era formado por aberturas acima das portas que podiam ser usadas conforme a
necessidade  de  luz  desejada.  Aproveitando  as  aberturas  entre  as  vigas  de  sustentação,
contemplando o ambiente com um pé direito elevado, poder-se-ia regular a luminosidade abrindo e
fechando as “esquadrias”. Como o local encontra-se em ruínas e muito antigas, não é possível
afirmar que elas vieram a existir. Contudo é aceitável que deveria haver algum tipo de fechamento.
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Nota-se um tratamento especial com rebaixos executados nos batentes de pedra, inclusive
recebendo pintura diferenciada. Percebe-se novamente a exatidão construtiva, sempre obedecendo
a um esquema modular que é seguido em todo o edifício.

Nota-se também a execução de canalização sob o piso escoando a água das chuvas e os
dejetos do banheiro mais antigo que se tem noticia.  Este banheiro possui em sua entrada uma
abertura no piso, onde se presume que um servo jogava água quando o mesmo era usado. Muito
inteligente para uma época tão remota. 
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Nesta  ruína  referente  à
fachada  do  palácio  é  possível  ver  a
execução  de  terraços  consolidados
com pilares de cedro. Esta ideia pode
ter  servido  de  inspiração  aos
“pronaos”  gregos  que  serviam  de
saguão à entrada dos templos.

Nesta  foto  percebemos
claramente  a  preocupação  com  a
distribuição  do  peso  da  cobertura.  O
posicionamento da viga aérea na mesma
direção  dos  pilares.  Na  perpendicular
outra  viga  de  travamento.  Tudo  igual
como fazemos  hoje usando o concreto
armado.  É  visível  o  capricho  no
acabamento  das  peças  de  madeira
(pilares)  e  pedra  (vigas)  usando
ferramentas de cobre. O local escolhido
foi  privilegiado  em  rochas  naturais
adequadas  a  um  trabalho  esmerado.
Quanto  a  montagem  das  peças
acreditamos  que  foram  utilizados
rampas de terra e tração humana como
também animal. 



Outra  região  muito  importante,  já  comentando  a  cultura  grega,  é  conhecida  como  o
Delphos onde foram erigidos pelos menos três mil monumentos. Era conhecido também como
Oráculo onde o edifício mais importante era o Templo de Apolo.
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É atribuído também aos Minóicos o
calçamento  em  pedra  das  vias  de  acessos
que  conduziam  ao  palácio,  contendo
inclusive  calçada  para  os  pedestres,
antecipando-se aos Romanos em pelo menos
1.000 anos. 

Há  este  templo
construído  próximo  ao  palácio
Minóico, nos moldes anteriores,
porem  um  detalhe  chama  a
atenção.  A  cobertura  consiste
em uma laje de pedra em peça
única  totalmente  esculpida
como  demonstra  o  detalhe
abaixo. O corte,  a lapidação, o
transporte e seu posicionamento
são questões polemicas a serem
determinadas considerando uma
época tão remota.



“Delfos foi ocupada desde o Neolítico, sendo extensamente povoada no período Micênico.

A maior parte das ruínas que sobrevivem datam dos séculos VI a IV a.C.

O templo de Apolo em sua forma atual é o terceiro erguido no mesmo lugar. Data do

século IV a.C., sendo uma construção no estilo dórico. Erguido sobre as ruínas de outros templos,

seus arquitetos foram Spintharos,  Xenodoros e  Agathon. Originalmente possuía seis colunas na

frente e 15 na lateral, mas foi destruído por um terremoto em  373 a.C. Era a sede do culto a

Apolo e onde eram proferidos os oráculos. Foi parcialmente restaurado entre 1.938 e 1.941.

O templo estava rodeado de várias capelas, chamadas de tesouros, já que guardavam os

ex-votos e as oferendas das cidades-estado gregas, para comemorar vitórias dedicadas ao deus,

ou para agradecer benefícios. De todos o mais importante era o Tesouro de Atenas, hoje o único

restaurado, construído para comemorar a vitória na Batalha de Maratona. Outro muito rico era o

Tesouro de Sifnos, cujos cidadãos eram abastados por causa da exploração de ouro e prata de

sua região. O Tesouro de Argos também é importante, por ser o que se preservou em melhores

condições.”

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Delfos 

Surge  neste  período  um  elemento  importante  na  arquitetura  grega:  a  coluna.  Seu
desenvolvimento determinou inclusive sua utilização conforme as variações surgidas nos projetos
que se sucederam. 

“Uma coluna é um elemento arquitetônico destinado a receber as cargas verticais de uma

obra de arquitetura (arco,  arquitrave,  abóbada) transmitindo-as à fundação. Embora tenha a

mesma função de um pilar, este é geralmente mais robusto e de secção quadrada, (o que poderia

corresponder genericamente ao  fuste da coluna). A coluna costuma ser caracterizada por uma

estrutura mais esbelta e esguia em prumo (tradicionalmente de secção cilíndrica podendo também

ser poligonal) e que acarreta um significado histórico, decorativo e simbólico mais acentuado. Os

materiais de construção podem variar entre a pedra,  alvenaria, madeira,  metal ou mesmo tijolo

atingindo-se  uma  grande  variedade  formal  e  decorativa  que  se  pode  observar  desde  a

antiguidade. Ordens arquitetônicas: dórica, jônica, coríntia, toscana e compósita.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna  
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Os templos são criações egípcias, porém os gregos inovaram criando técnicas construtivas
mais eficientes e ricas do ponto de vista estético. As ordens adotadas nas colunas determinando sua
aplicação tornaram as edificações mais originais. As arquitraves (vigas) mais esbeltas dão aspecto
mais leve ao conjunto. As esculturas aplicadas às peças são consideradas verdadeiras obras de arte.
A adoção do frontão triangular semelhante a um telhado duas águas usados hoje, também é sua
característica. A preocupação com a simetria e exatidão surpreende os pesquisadores nos dias de
hoje. A utilização de barras metálicas no travamento das arquitraves seria o prenúncio das vigas de
concreto  armado  da  atualidade.  A  criação  dos  “pronaos”  servindo  de  saguão  de  entrada  dos
templos surge através deles. Além dessas inovações podemos citar outra, em termos de projeto,
explorando um lado até então desconhecido, o da diversão. O Teatro é uma criação grega que
deram origem às arenas romanas, estruturas montadas com um objetivo inexplorado naqueles dias,
ou seja, o lazer dos cidadãos.

O Teatro de Epidauro foi construído no sec. IV a.C. pelo Arquiteto Policleto e ainda é
usado nos dias de hoje tendo como maior feito sua acústica irrepreensível. Podendo acolher 14.000
expectadores situa-se numa colina. Consiste em 55 fileiras de degraus usando-se blocos de rocha
que ocupando uma encosta em formato semiesférico, hoje é considerado o maior teatro do mundo
antigo ainda existente. Primeiramente foram erigidos alguns edifícios naquele local originando um
grande centro de cura. Os gregos acreditavam que as artes e a música tinham efeitos medicinais, o
que levou a construção do teatro em questão. Surge então, um conjunto de edifícios tornando o
lugar muito importante. A riqueza gerada por essas curas foram direcionadas para a construção do
teatro. O local foi escavado na encosta de maneira a privilegiar sua acústica. Rochas de calcário
foram utilizadas para formar as 32 fileiras sendo que, dois séculos depois houve uma ampliação de
outras  23.  Sua orientação,  voltada ao sol  poente  fazia  com que a  luz da  manhã  iluminasse a
paisagem  atrás  do  palco.  Sinal  de  seu  uso  matinal?  No  lado  oposto  um  conjunto  de  dois
pavimentos formava o palco. Sua acústica é tão perfeita que ao deixar cair uma moeda no centro
da arena, onde há um local em destaque, seu som é ouvido em todo o conjunto. Suas superfícies
curvas favorecem a refração do som, realçando as notas e evitando reverberações.

Ressaltamos aqui dois aspectos importantes. O beneficiamento da rocha natural de maneira
a atender as necessidades e realçando as inovações de projeto utilizando ferramentas feitas com
metal. A força humana ainda presente, porém auxiliada pela animal e algum tipo de equipamento
rudimentar composto de alavancas, roldanas e cordoalhas de cipó. Outro aspecto é a aplicação de
recursos gerados pelo centro de cura paralelamente existente para construir um empreendimento
voltado para a arte e não ao culto, fato incomum na época.
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 O  colosso  de  Rodes  é
considerado  uma  das  sete
maravilhas  do  mundo  antigo.
Criação  grega  teve  como  objetivo
celebrar  as conquistas  sobre outros
povos. Com cerca de 33 m de altura
ela  intimidava  todo  aquele  que
adentrava  ao  estreito  da  ilha  de
Rodes.  Atualmente  são  feitas
projeções  daquela  obra  também
inusitada para a  época.  Presume-se
que ela tenha sido construída numa
colina próxima, por volta do sec. III
a.C.,  a  partir  de  uma  estrutura  de
madeira e cobertura com placas de
bronze,  material  descoberto  nesta
ocasião.  Idealizado  e  construído
pelo  escultor  Carés  de  Lindos,  a
obra consumiu 12 anos de trabalho e
200 tons. de bronze.  Começando a
estatua pelos pés tudo era novidade
considerando  uma  obra  dessa
envergadura.  A principio  andaimes
rudimentares  feitos  com  madeira
bruta  e  cordoalhas  serviram  para
seus  construtores.  Posteriormente
um talude artificial foi montado para
facilitar o acesso às partes mais altas
do empreendimento como mostram
essa  sequência  de  imagens
reproduzidas cinematograficamente.
Pedras  foram  usadas  como
enchimento  para  estabilizar  o
monumento.  Sua  aparência  final
pode  ter  sido  como  a  da  foto  ao
lado, tendo perdurado por cerca de
60 anos quando foi destruída por um
terremoto  em  224  a.C.  O  bronze
usado como material de construção
permaneceu  ali  por  cerca de 1.000
anos  quando  então  teve  outro
destino.



Outra  maravilha  do mundo  grego  e  que representa  o  ápice de  sua  cultura  bem como
técnicas apuradas de construção é o Parthenon. Este templo dedicado a deusa Atena possui 30 m
de largura por 69 m de comprimento. Este empreendimento gerou protestos na época condenando
seus construtores por uso irregular do dinheiro. Péricles, um estadista, foi seu idealizador e Fídias
um escultor famoso na época, foi quem encarregou-se de concretizar esta obra. A verba utilizada
seria resultado de desvio de contribuições dos gregos para financiarem a guerra contra os persas.
Construído todo em mármore retirado de uma pedreira próxima, este monumento traz inovações
surpreendentes.  Abaixo  vemos  uma  simulação  de  como  os  gregos  transportaram as  enormes
colunas para cima da colina onde se encontra o Parthenon. As peças eram torneadas em forma
cilíndrica onde seria adaptado um dispositivo necessário para ser puxado por bois colina acima.

Abaixo vemos uma reprodução do que seria um guindaste usado na época. Composto de
toras  de  madeira  bruta  roliça  e  amarrada  com cordoalhas  de  fibras  vegetais.  Um sistema  de
roldanas já era usado na época bem como cestos que serviam de contrapeso quando enchido de
pedras.
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Na  foto  anterior  vemos  neste  detalhe  a  preocupação  com  a  estética.  As  peças  eram
esculpidas no local,  já instaladas,  embasadas e aprumadas. Seguiam desenhos específicos cujo
resultado deslumbra os visitantes até os dias de hoje. Os dispositivos usados para elevar os blocos
podem até ser mais sofisticados do que imaginamos, pois sua altura é significativa e por estar
numa colina talvez não fosse possível valer-se das rampas de terra. Abaixo temos uma noção do
porte da edificação.
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Acima  vemos  um  detalhe  que
permaneceu  por  casualidade,  pois
deveria  ser  retirado.  Trata-se  dessas
saliências  esculpidas  no  mármore  cuja
finalidade era a de facilitar o içamento
dos  blocos  através  de  “guindastes”.
Parece  que  algo  interrompeu  o
acabamento da obra. Benéfico para nós
da atualidade, pois seria mais um dilema
a ser explicado se esses elementos não
existissem.  Sem  duvida  muito
engenhoso.



Acima vemos um detalhe inovador que mais tarde evoluiu pelas mãos dos romanos. Barras
metálicas de ferro em forma de grampos introduzidas entre os blocos de rocha que serviam para as
arquitraves.  Depois  a  cavidade  era  preenchida  com  chumbo  derretido  para  então  receber
acabamento após a solidificação. 

O  resultado  final  todos  conhecem,  testemunhando  por  2.500  anos  todo  o  esplendor
alcançado por uma cultura que influenciou todo o mundo ocidental até os dias de hoje.
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