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1. Resumo. 

A pesquisa se volta para o fenômeno do estilo dentro do universo da arte, para 

além do estilo artístico concebido em um nível supra individual, entendido aqui como 

estilos de época, estilos nacionais, etc; debruçasse sobre o estilo individual de cada 

artista, esse fazer pessoal, único e insubstituível; que ao mesmo tempo é 

influenciado pela cultura, historia e toda uma tradição de conhecimentos, podendo 

aderir a uma escola e a um movimento, e ainda aos conhecimentos técnicos que 

podem ser transmitidos de um artista a outro. Conhecimentos estes que parecem 

ser um aspecto que contribui tanto para construir, quanto para transformar o estilo 

do artista. Sendo o estilo individual o objeto de estudo, procura-se compreender o 

que ele é propriamente, como se forma e a relação que estabelece com a tradição, 

que pode ser ora de assentimento, ora de recusa. 

 

2. Introdução. 

Diante do tema abordado, a importância em se falar em um estilo artístico individual 

se dá ao fato de estarmos refletindo acerca da própria pessoalidade do artista na arte. 

Que inevitavelmente coloca algo de si mesmo ao criar a obra de arte.  

Além disso, se até determinado momento na historia da arte era possível falar do 

estilo a partir dos grandes movimentos e escolas, isso em certo período se altera, e o que 

passa a ficar em destaque é uma exaltação do conceito de estilos individuais, que 

caracteriza cada artista em sua singularidade1. 

 

3. Objetivos. 

3.1 Objetivo geral. 

Definir um conceito mínimo do que é o estilo individual. 

3.2 Objetivos específicos. 

Compreender como o estilo individual se relaciona com a tradição. 

Analisar como essa maneira pessoal do artista se forma. 

                                            
1
 VENEROSO, M. C. F. O estilo como traço do artista. In: PERES, A. M. C.; PEIXOTO, S. A.; 

OLIVEIRA, S. M. P.; (Org.). O estilo na contemporaneidade. Belo Horizonte: Faculdade de letras da 
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Compreender como funciona o desenrolar do estilo, no processo de formação da 

obra de arte, no seu próprio fazer.  

Examinar o motivo das mudanças do estilo ao longo da vida do artista. 

Demonstrar a importância em se falar em um estilo individual. 

 

4. Metodologias. 

Pesquisa qualitativa e bibliográfica; que se propõe a leitura, analise e 

interpretação de textos, se utilizando referencias teóricas publicadas em meios 

escritos e eletrônicos de livros e artigos científicos.  

 

5. Desenvolvimento. 

Tenha como exemplo, o fato de que mesmo que dois artistas que se proponham 

a pintar certo fragmento da natureza com o máximo de fidelidade possível, o 

resultado possivelmente será sempre representações completamente diferentes 

uma da outra. Obras criadas por artistas diferentes, que no ato de formar geram 

formas diferentes. O questionamento que se coloca é “o que seria esse estilo 

individual?”.  

Embora se fale de um estilo individual, não se deve pensar que este está isolado 

do mundo, na medida em que o artista pode sofrer influencias e dar assentimento ou 

não a certos elementos que vão implicar diretamente na configuração de seu modo 

de formar, tais como por exemplo a adesão a um movimento ou estilo, a participação 

em uma escola, a adequação a uma forma métrica, conhecimentos técnicos que 

recebe de um mestre, elementos formais que imita de outro artista, etc. Por isso a 

importância em se pensar, como o estilo individual se relaciona com a tradição? 

Os fatores acima citados parecem contribuir tanto para a formação de um estilo 

individual, quanto para a sua mudança e possível transformação. Ao se pensar a 

formação deste, parece inconcebível a ideia de um estilo que simplesmente impera 

no mundo completamente original e autônomo. Por isso se propõe compreender, 

Como o estilo individual se forma? Quando se trata da mudança, ao se observar as 

obras de determinados artistas criadas ao longo de suas vidas é possível 

reconhecer certas pequenas mudanças, ou mesmo, mudanças que parecem uma 

completa transformação do estilo anteriormente exprimido em uma obra, que fazem 



levar a crer que duas obras criadas em períodos diferentes não foram feitas pelo 

mesmo artista. Assim, Por que ele muda? 

    

6. Resultados Preliminares. 

A premissa obvia e que todos os teóricos parecem concordar é o fato de que o 

estilo está ligado diretamente ao homem, a sua personalidade e espiritualidade, que 

se demonstra em diferentes aspecto de sua vida, - pois pode-se pensar em um estilo 

de caminhar, de se vestir, de resolver uma equação matemática, etc. - mas que fica 

mais evidente ao criar uma obra de arte.   
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