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RESUMO 
 
 

O estilo gótico surge no Norte da França e inicialmente se desenvolve na arquitetura, passando 
pela escultura e já no final da Idade Média pelas pinturas, vem em uma contraposição ao estilo 
arquitetônico anterior, o românico, entretanto não rompe completamente com o etilo anterior 
assimilando algumas de suas características, era principalmente composto por construções do 
início da Idade Média, e teve as suas principais influências das construções dos antigos 
romanos. A arte gótica é facilmente reconhecida pelas suas expressões de religiosidade e a 
caracterizam como a arte que simboliza o triunfo da Igreja Católica, no período finalidade Idade 
Média. O principio do gótico inglês Early Style, teve seu início no século XII e perdurou até 
metade do século XIII, também conhecido como estilo Lancet ou First Pointed, é caracterizado 
pelo uso dos arcos pontudos, ou ogivais, que permitiu um grande avanço para conseguir 
sustentar melhor o peso das construções, com arcos mais longos foi permitido a maior 
utilização de vitrais com seus formatos em lanças. É considerado o primeiro estilo não 
originário da França. E, neste estudo, tivemos como objetivo apresentar as principais 
características da arquitetura gótica primitiva inglesa representada na Catedral de Lincoln. A 
Catedral de Lincoln é a mais extensa do Reino Unido em relação à planta baixa e até 1549 sua 
torre era considerada a mais alta torre medieval da Europa e também a segunda igreja mais 
alta do mundo, hoje é uma das catedrais históricas anglicanas que foi sede do Bispo de 
Lincoln, localizada em uma colina na cidade de Lincoln na Inglaterra. Por meio da análise do 
estilo primitivo inglês na arquitetura gótica da Catedral de Lincoln, esta pesquisa teve por 
objetivo criar uma comparação com outros estilos presentes em diversas catedrais localizadas 
no território europeu, onde a arte gótica foi mais presente como estilo nas catedrais durante a 
Idade Média. Apresentando principalmente os aspectos que podem ser encontrados na 
arquitetura gótica inglesa o que torna sua arquitetura particular e com elementos únicos, 
diferenciando do estilo de outras localidades. Para a realização desta pesquisa utilizamos de 
análises de iconografias além de um levantamento bibliográfico sobre o estilo gótico presentes 
em outras Catedrais. Com esta pesquisa podemos aprofundar conhecimentos obre o estilo 
primitivo e diferenciar outros estilos da arte gótica inglesa como Decorated Style desdobrado 
durante o século XIII e o Perpendicular Style que foi o último estilo desenvolvido durante a fase 
inglesa da arquitetura gótica. 


