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Arquitetura Medieval e Renascentista
A arquitetura medieval foi desenvolvida durante os séculos V e XV, donde os principais

estilos foram o gótico, visigótico, paleocristã, moçárabe, mourisca, bizantino e românico.
As principais construções realizadas foram igrejas, mosteiros e castelos.

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a arquitetura renascentista destaca-se pelos
estilos maneirista, barroco e neoclássico com a introdução de técnicas de perspectiva,
proporções e planejamento. Da mesma forma que no período medieval, as principais
construções arquitetônicas do Renascimento são as igrejas e mosteiros.

Catedral de Milão, Itália



Arquitetura Gótica

O estilo arquitetônico gótico prevaleceu na Europa Medieval entre os séculos XIII e
XV. Este estilo foi usado, principalmente, na construção das grandes catedrais católicas do
período.



Principais características da arquitetura 
gótica:
❖ Presença de sustentação estrutural através de arcobotantes (suportes 

construídos na parte de fora da construção).

❖ Presença de abóbadas e arcos com formato ogival.

❖ Planta arquitetônica com formato de cruz latina.

❖ Presença de vitrais com temas religiosos, principalmente nas catedrais. A 
iluminação era também obtida com a presença de grandes janelas.

❖ As catedrais góticas europeias eram construídas nas cidades urbanizadas.

❖ Era comum a participação dos habitantes da cidade na construção das 
catedrais.

❖ Presença de torres pontiagudas e esguias. A verticalidade está ligada a 
concepção teológica de que o homem está em busca do contato com Deus.



Catedral da Colônia – Alemanha



Arquitetura Românica
A arquitetura românica é o estilo arquitetônico que surgiu na Europa, mais

precisamente no Ducado da Normandia, no século X – embora alguns autores
afirmam que o estilo surgiu um pouco antes – fortemente inspirado na Arquitetura
da Roma Antiga Republicana (509 a.C. – 27 a.C.) e evoluiu para o estilo gótico por
volta do ano 1100.

Abadia de Lessay – Normandia – França



Igreja de Santa Maria Del Naranco – Oviedo –
Espanha

Caracteriza-se por construções austeras e robustas, com paredes grossas e
minúsculas janelas, cuja principal função era resistir a ataques de exércitos inimigos e
invasões bárbaras.



Porta da Igreja de Santa Maria – Catalunia – Espanha



Arquitetura Moderna e Contemporânea
Com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia a arquitetura foi expandindo

suas possibilidades, técnicas e materiais utilizados.

A arquitetura moderna (século XIX e XX) e contemporânea (século XXI) destacam-
se pelo rompimento com padrões e o surgimento de inovações estéticas. Ambos
períodos são caracterizados por construções gigantescas e muito altas, por exemplo, os
arranha céus.

Arquitetura Contemporânea em Hong Kong, China



Muitos movimentos de vanguarda foram fundamentais para consolidar o novo
conceito da arquitetura moderna, que muitas vezes, está associada ao design.

Dos movimentos da arquitetura moderna, podemos citar a Bauhaus, Arts & Crafts,
International Style e a Art Nouveau. Nesse momento, a arquitetura apresenta maior
preocupação com a funcionalidade e com as causas sociais, em detrimento da estética.

A arquitetura contemporânea ou pós-moderna propõe uma nova concepção baseada
no ecletismo. Por esse motivo é considerada vanguardista e engloba as produções mais
recentes. Alguns movimentos contemporâneos são: arquitetura desconstrutivista e
arquitetura High-Tech.

Gaudi – Espanha



Arquitetura contemporânea: Casa Dançante, na República Tcheca



Arquitetura Contemporânea: Hotel Unique – Ruy Ohtake



Arquitetura Moderna: Masp – SP


