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Resumo 

 

 Este estudo de caso pretendeu desenvolver um olhar sobre o Processo de Criação da 

Artista Plástica Joana Vasconcelos, uma artista que interpreta a realidade através da análise das 

mentalidades e das iconografias da sociedade atual. Podendo inclui-la numa linha estética 

hipermodernista, segundo a opinião de Lipovestky (2007), a artista aborda na sua obra a 

dialética entre a cultura erudita e popular, as esferas pública e privada, a tradição e a 

contemporaneidade, desafiando a arte contemporânea a desenvolver novas formas de exposição 

do objeto artístico, pondo em confronto o espaço clássico com a integração do objeto 

contemporâneo, de colecionar, de conservar e de criar.  

 Ao analisarmos, neste estudo, o processo criativo desta artista, atendemos 

detallhadamente ao estudo da criatividade de modo a proporcionar uma melhor compreensão 

sobre os mecanismos cognitivos, conativos, emocionais e sociais envolvidos no processo de 

criação de uma forma geral e neste caso especifico.  Um dos factores integrantes da criatividade 

identificado por Guildford (1950) e que marca a diferença entre o comum e o extraordinário é 

a  originalidade, parâmetro distintivo  do que se considera  criativo, daquilo que o não  é. A 

originalidade em si mesma,  será sempre julgada ou avaliada em função da cultura ou 

comunidade em que a criação estiver inserida, enquadrando-se num sistema de valores e 

estando sujeita a toda a conjuntura social emergente quer do âmbito, quer do campo, segundo 

csikzentmihalyi (1996) obedecendo a sua apreciação às normas estipuladas por estas instancias 

sociais. 

 A metodologia seguida procurou compreender um pouco da mente criadora desta artista, 

tentando revelar  etapas que a obra terminada nunca evidencia,  desvendar como emergem as 

ideias e de como são materializadas  e se tornam as obras da nossa contemplação, análise  

efetuada através de uma investigação documental de materiais   produzidos  pela própria artista, 

reveladores do caracter processual dos seus produtos.Concluindo, observou-se na prática desta 

artista que a sua criatividade se baseia na desconstrução dos valores, hábitos e costumes para 

questionar quer a identidade pessoal quer para questionar a identidade coletiva. Baseia-se no 

imaginário comum, tanto a nível global como local. Adota regularmente como sua matéria-

prima as imagens e objetos característicos do lugar em que vive e trabalha, ou as matérias 

populares, geralmente associadas à condição da mulher, recorrendo a técnicas ligadas 

exclusivamente ao mundo feminino, como são as rendas, o tricot e a costura. 
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Abstrat 

 

 This case study aimed to develop the creation process of the plastic artist, Joana 

Vasconcelos, an artist who interprets the reality through the analysis of some mentalities of 

iconographies of today society. Able to include her in a hyper modernistic esthetic line, 

following the opinion of Lipovestky (2007), the artist approaches in her work, the dialects 

between the erudite and popular culture, the public and private spheres, the tradition and the 

contemporary, challenging the contemporary art to develop new ways of exposition of the 

artistic object, confronting the classic space with the integration of the contemporary object, of 

collection, to conserve or creating.  

 

 Though this study, the creative process of this artist, attend in a very detailed way to the 

study of creativity to proportionate a better comprehension of the cognitive, connotative, 

emotional and social mechanisms in the process of creation in a general way in this specific 

case. One of the factors that are part of the creativity identified by Guildford (1950) which 

highlights the difference between the common and the extraordinary is the originality, 

distinctive parameter of what considers creative of what is not creative. The originality in itself, 

will always be judged or rated having in function of the culture or community that creation is 

inserted, getting in a system of values and being exposed at all the social conjecture emergent. 

 

 The methodology used searched for comprehension of the creator mind of this artist, 

trying to reveal steps that the finished work never shows, finding how the ideas come up and 

how they are materialized and become art, analysis made by a documental investigation of 

materials produced by  the own artist, revealers of the product’s own processual character. 

Concluding, it was able to see the artist’s practice and also that her creativity is based on 

deconstruction of values, habits or costumes to question which the personal identity or to 

question the collective identity. It is based on the imaginary common , whether local or global. 

She adopts regularly as her prime-material pictures  and objects related from the place that she 

lives or works, or the popular materials generally associated to women’s conditions, using 

techniques exclusively connected to the feminine world like the laces, the tricot and the sewing. 
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Introdução 

 Este estudo investiga o processo criativo na produção escultórica da artista plástica 

Joana Vasconcelos, observando os seus pontos de partida, o seu trajeto, as suas estratégias 

de criação que surge na confluência das acções para concretização de suas obras. O processo 

de criação de um individuo, numa determinada disciplina artistica, é, pois, um estudo onde 

este deve ser analisado sob a ótica das suas singularidades, no desenvolvimento dos seus 

projetos, tidas em consideração as suas referências pessoais, sociais, a sua perceção de vida 

e como todos estes fatores se traduzem no seu trabalho final, isto é, aquele que é visto pelo 

espectador. No quadro teorico deste estudo encontramos a estruturação do aporte teórico 

para o desenvolvimento desta pesquisa, começando no primeiro capitulo por abordar, a 

Criatividade.  

 Este conceito é aqui abordado sob a perspectiva da psicologia, nas suas vertentes 

cognitiva e social. Para além da sua definição, na otica de vários autores, analisaremos a 

estruturação do processo criativo, descrevendo as acções e os tipos de pensamento 

envolvidos nas suas fases, evocaremos algumas características atribuídas à personalidade 

criativa, observaremos a influencia da motivação intrínseca e extrínseca sobre o ato criativo 

e ainda referenciaremos algumas técnicas de estimulação do pensamento criativo.  

 No segundo capítulo abordaremos algumas linhas teóricas definidoras do conceito 

de Escultura na Arte Contemporânea. No terceiro capítulo, descrevem-se as linhas 

metodológicas orientadoras desta investigação. Designadamente, o estudo de caso, as 

questões de investigação, a especificação do paradigma qualitativo seguido e os processos 

metodológicos por nós utilizados nessa dissertação.  

 Ao estudarmos somente um caso temos o compromisso de elucidar questões que 

possam ser trazidas para outros exemplos de estudos, cuidando e preservando as 

particularidades do ato de criação e singularidades do cotidiano de quem os pratica.No quarto 

capítulo apresentamos o resultado da nossa investigação, a partir dos vários documentos a 

que tivemos acesso sobre a pessoa e a obra de Joana Vasconcelos. Uma artista consagrada 

com capacidade para gerir uma grande empresa com uma equipe de profissionais com 

funções muito variadas que, juntos, dão forma às ideias e inquietações da artista. 
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 Joana Vasconcelos é uma artista onde a contemporaneidade e a preocupação com a 

condição feminina estão sempre presentes nas suas criações, interpretando a realidade 

através da análise das mentalidades e das iconografias da sociedade actual. As suas 

exposições distinguem-se pela capacidade de entender os ambientes e neles integrar as obras, 

que a artista demonstra. 
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Arte Comtemporânea 

 A arte acompanha o homem e sua história em manifestações que refletem o contexto 

social do momento em que ele está inserido. E, partindo da premissa de que arte é cultura, o 

estudo de sua produção artística é uma potencial referência aos acontecimentos sociais, 

políticos e econômicos de cada época. A arte Contemporânea está presente em diferentes 

linguagens artísticas desde meados do séc. XX, entretanto, existem pessoas que diante de 

uma obra contemporânea ainda se sentem incomodadas, não compreendem e não a 

reconhecem como objeto artístico. Elas ainda possuem uma visão artística da renascença, 

em que a imagem naturalista teve sua predominância, olhar esse que nem chegou a ser 

moderno, não compreendendo, portanto, os paradigmas da modernidade, como por exemplo 

a arte abstrata, em que predominam as formas, as cores, a expressão de marcas e de 

movimentos. 

 O termo “Arte Contemporânea” surgiu no início da década de 1980, porém a data 

precisa de seu nascimento, com a identificação de suas principais características, é difícil 

especificar. Devido a este fato, muitos museus tem dificuldade em separar suas coleções de 

Arte Moderna e Arte Contemporânea e, por vezes preferem nem fazê-lo pela dificuldade de 

datação em relação ao início do momento histórico contemporâneo. No entanto, segundo 

Millet, (1995) pode-se afirmar que este nascimento ocorreu na década de 1960, coincidindo 

com o rápido surgimento de categorias artísticas totalmente novas à época como a OpArt, 

Arte Cinética, Minimal Art, Arte Povera, Body Art, Land Art, entre outros.  Esta 

explosão de novas modalidades artísticas teria ocorrido como a Contracultura, que 

possibilitou a inovação e a afirmação mais contundente de posturas já iniciadas nas 

vanguardas modernas. 

 É nesta euforia e liberdade que se estabeleceu o palco para o nascimento da Arte 

Contemporânea nos moldes que conhecemos hoje.  

1 
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 No entendimento de Millet estas novas modalidades artísticas seriam o 

desdobramento ou aprofundamento das conceções artísticas presentes nas vanguardas do 

início do século XX. 

 Os artistas contemporâneos, como em toda a história, mostram através da sua arte o 

pensamento de determinada época, a sociedade em que estão vivendo, as questões políticas, 

religiosas, económicas e sociais que os envolvem. Distanciam-se do Modernismo e seus 

conceitos de negação ao que é antigo. Requisitando uma nova forma de representação dos 

problemas atuais, a Arte Contemporânea é norteada, principalmente, por questões que 

afetam a todos diretamente, seja na rua, nos conceitos, nas relações pessoais, na media e na 

própria arte. Traz à tona um momento de integração das linguagens artísticas, combinando 

instalações, performances, imagens, textos e tecnologias. Essa integração, em uma só obra, 

é fruto das relações sociais que, cada vez mais interligadas pelo fenómeno da globalização, 

promovem uma expansão de conceitos determinantes em diferentes culturas. 

 A denominação arte contemporânea, de acordo com Millet (1995), foi empregue 

especialmente a partir dos anos 80 para designar as formas artísticas surgidas em meados da 

década de 60, que recorriam a todo tipo de materiais e processos, liberdade que permanece 

ate os dias de hoje. Trata-se de uma arte que não pode mais ser dividida em estilos 

englobando vários artistas, mas em poéticas individuais. Inserido nessa diversidade, o artista 

escolhe livremente suas ferramentas de trabalho, que frequentemente não correspondem a 

matérias e configurações permanentes. Dependendo da linguagem a ser empregue, podem 

ser usados pelos artistas equipamentos tecnológicos, materiais industrializados, naturais ou 

orgânicos, e ate mesmo perecíveis. 

 A diversidade da arte contemporânea inclui uma grande variedade de elementos e 

configurações que muitas vezes, ou na maioria delas, a torna difícil de assimilar por grande 

parte da sociedade, e a torna ainda mais difícil de conservar e preservar. A complexidade é 

enorme quando espaço, luz e ideias são consideradas elementos constitutivos de uma obra 

de arte.  

 Todas essas inovações, segundo Millet (1997) trouxeram grandes dificuldades para 

os museus de arte e para o trabalho do conservador, que tem a função de assegurar a 

perenidade dos objetos. Para melhor compreender essas questões é importante fundamentar 

o que se entende por Arte Contemporânea e a contextualização desta expressão. 

 Segundo Catherine Millet, a arte contemporânea é aquela realizada por todos os 

artistas vivos e que são nossos contemporâneos. Contudo, o termo “Arte contemporânea” 

designa uma arte específica e que se distingue das demais artes ou das artes tradicionais.  
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 Detendo-se nessa conceptualização, vemos ainda que a Arte Contemporânea é aquela 

que inova como expressão artística (é experimental) ou renova antigas linguagens ditas 

tradicionais, como a pintura ou a escultura. 

 Millet salienta, também, o que ocorreu com a Arte após estes eventos, principalmente 

com o surgimento da Pop Art; a utilização na Arte de instrumentos gráficos e procedimentos 

extraídos dos afazeres quotidianos; a perceção de que o artista era um homem comum, e seu 

ofício como o de qualquer outro profissional, foi uma verdadeira Dessacralização da Arte, 

contribuindo para o entendimento do que se entende hoje por "Arte Contemporânea". No 

início dos anos 1980, devido a estabilização do mercado de Arte, surgiram questões relativas 

a segmentos das vanguardas modernistas que, até então, não haviam sido privilegiados pelo 

público e pelos próprios artistas, como é o caso da pintura. Neste período surge o termo 

“neo” para definir o casamento do tradicional de um pensamento de adição em relação às 

tendências. 

 A partir daquele momento, o surgimento de uma tendência artística não mais 

superaria a anterior, como ocorria anteriormente, mas passaria a conviver simultaneamente. 

Este período também presenciou uma multiplicação no número de artistas, resultado do 

alargamento dos limites da Arte. As obras únicas e individualizadas, a grande gama de 

matérias utilizados pelos artistas e a própria quantidade, jamais vista, de artistas, gerou uma 

configuração totalmente nova para o mercado e para o circuito de Arte.  De acordo com 

estas definições, hoje, podemos compreender a Arte Contemporânea como um fenómeno 

que não se restringe mais aos grandes centros culturais como Paris e Nova Iorque. 

 É um fenómeno global onde um apreciador de Arte pode rodar o mundo e participar 

em bienais que ocorrem na Coreia, Alemanha, Brasil, Glasgow, Liverpool ou Varsóvia. O 

universo da Arte está organizado em redes e distribuídos por todo o mundo. 

 As vanguardas modernistas, na sua época, colocaram-se em posição de rutura com a 

arte naturalista ou realista vigente. Mas esta rutura não foi total. Os artistas posteriores às 

vanguardas conseguiram concluir este projeto idealizado por seus predecessores e trouxeram 

pesquisas sobre materiais e experimentação, que nunca haviam sido abordadas na 

modernidade (Millet,1997).  

 Neste processo, o que vemos hoje é o resultado de uma arte que representa o seu 

tempo e que está inserida no quotidiano, mesclada a realidade, de tal maneira que, muitas 

vezes, é difícil identifica-la. Para esta dificuldade, nunca foi tão importante e nunca foi tão 

necessário o suporte do discurso oferecido por historiadores e críticos de Arte. 
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 Segundo estas observações, o que intitulamos de Arte Contemporânea, na verdade, 

foi uma maneira confortável de classificar uma realidade rica e diversa, muito diversa, com 

inúmeros estilos, tanto quanto o número de artistas. Estilos que, muitas vezes, são até 

contraditórios. Em suma, o conceito “Arte Contemporânea” é a maneira que foi encontrada 

para “prender” aquilo que segue livre mundo afora e em constante processo, sendo 

praticamente impossível ignorar a Arte Contemporânea em nossas vivências no quotidiano, 

assim como toda a carga imagética à qual somos expostos diariamente (Millet,1997). 

 Quando se fala em arte contemporânea não é para designar tudo o que é produzido 

no momento. “A arte contemporânea propõe um pensamento sobre si, a análise crítica e a 

prática do visual. Uma arte que interroga, atribuí significados, que não eleva somente os 

valores da história, mas valores que habitam no nosso quotidiano.” (Prates, Tânia, 

2009/2010, P. 3) 

1.1 Contemporaniedade de Joana Vasconcelos 

 Joana Vasconcelos parte de engenhosas operações de deslocação, reminiscência do 

Ready-made e das gramáticas nouveauréaliste e pop, oferecendo-nos uma visão cúmplice, 

mas simultaneamente crítica da sociedade contemporânea e dos vários aspetos que servem 

os enunciados de identidade coletiva, em especial aqueles que dizem respeito ao estatuto da 

mulher, diferenciação classista, ou identidade nacional. 

 Resulta desta estratégia, um discurso atento às idiossincrasias contemporâneas, onde 

as dicotomias artesanais/industriais, privado/público, tradição/modernidade e cultura 

popular/cultura erudita surgem investidas de afinidades aptas a renovar os habituais fluxos 

de significação característicos da contemporaneidade. Joana Vasconcelos é a primeira 

mulher e a mais jovem artista a levar arte contemporânea ao Palácio de Versalhes, em Paris, 

com 17 obras "em diálogo" com o palácio - umas conhecidas, outras inéditas -, em todas se 

verificando traços de identidade nacional, quer pelos materiais ou peças escolhidos, oriundas 

da tradição artesanal portuguesa. 

 "Esta exposição torna-se quase uma montra viva do que se faz bem em Portugal", 

mostra "que o nosso país está vivo, que tem muita qualidade, muita excelência e que ela não 

deve desaparecer, que devemos cuidá-la, trabalhar com ela e continuar a manter essas 

tradições e essas técnicas vivas." (Vasconcelos, data).  

 A exposição acolhe os visitantes com (seis) braços abertos, em tricô e croché, com 

"Mary Poppins" (peça de 2010), de gigantes saltos altos, feitos de tachos e tampas 
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("Marilyn", 2009), e com um "Coração independente", em vermelho (2005) e em negro 

(2006), feito de colheres de plástico. 

 Entre as obras especialmente criadas para esta ocasião, Joana Vasconcelos destaca a 

série "Valquírias", que acrescenta à "Valquíria Enxoval", de 2009, e à "Valquíria Excesso", 

de 2005, as obras "Royal Valkyrie" (2012) - que "revisita e reinterpreta o estilo e a 

exuberância de Versalhes" -, e "Golden Valkyrie" (2012), que, sugerindo ouro, mistura 

tecidos nobres com tecidos industriais, comuns. "Golden Valkyrie", explicou a artista," é a 

obra central da exposição, a que faz a ligação entre a história e a arte contemporânea". 

(Op.cit.) 

 Joana Vasconcelos é uma mulher contemporânea. A contemporaneidade trouxe-nos 

a globalização, a identidade liquida, o sentimento de efemeridade, a sociedade de consumo, 

a velocidade dos meios de comunicação. Contrariando muitos artistas que fugiram, na sua 

vida e na sua obra, à sociedade em que viviam, Joana cria com o que observa na sociedade 

global atual, de forma quase caricatural. Aproxima-se do “ready-made” do dadaísmo, na 

medida em que usa o objeto banal do quotidiano e trata-o como arte, mas também se afasta 

porque não rompe com a sociedade, como de alguma forma preconizava o movimento Dada 

de Duchamp. 

 A capacidade de sonhar (e de ironizar) as obras de Vasconcelos, acresce a capacidade 

de entretecer comprometimentos ideológicos, de assumir causas, razão de denúncia social e 

luta política, uma pessoa que não se deixa vencer ou subjugar, onde reside, seguramente, 

muito mais sucesso junto dos públicos dos nossos dias e explica a vasta dimensão 

internacionalizada do seu trabalho. 

1.2 Tempos Hipermodernos 

 Gilles Lipovetsky afirma que Joana Vasconcelos além de contemporânea, também 

representa uma nova geração de artistas da hipermodernidade, que é o termo criado por ele, 

para delimitar o momento atual da sociedade humana. O termo “híper” é utilizado em 

referência a uma exacerbação dos valores criados na Modernidade, atualmente elevados de 

forma exponencial, surgiu em meados da década de 1970 e ganhou destaque em 2004.  

 A Hipermodernidade não significa uma contestação da modernidade, já que 

apresenta características iguais em relação aos seus princípios, como ênfase no progresso 

técnico cientifico, na valorização da razão humana e no individualismo.  
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 A modernidade foi conceptualizada como a superação dos setores modernos sobre os 

setores tradicionais, por meio do progresso técnico, da industrialização e na valorização do 

individuo. “Hipermodernidade: uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela 

fluidez, pela flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios, 

estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não 

desaparecer.” (Lipovetsky, 2004:26) 

 Para Lipovetsky o termo pós-moderno tornou-se vago e não consegue exprimir o 

mundo atual, o pós de pós-moderno se referia ao passado como se este já estivesse morto, 

antes de afirmar o fim da modernidade, assiste-se ao seu arremate, que se concretiza no 

liberalismo globalizado, na mercantilização dos modos de vida e numa individualização 

galopante. Mas esta modernidade, que também é denominada de supermodernidade é 

integradora, a da qual estamos saindo era negadora: não mais destruição do passado, e sim, 

sua integração com as lógicas modernas do mercado, do consumo e da individualidade. Ao 

definir o conceito de hipermodernidade, Lipovetsky propõe “superar a temática pós-

moderna e reconceitualizar a organização temporal que se apresenta.” Sugere o termo 

hipermoderno, pois surge uma nova fase da modernidade, que foi do pós ao hiper: “a pós-

modernidade não terá sido mais que um estágio de transição, um momento de curta 

duração.” (Lipovetsky, 2004:58). 

 Para além das diversas interpretações propostas, a ideia impôs-se na conexão como 

uma sociedade mais diversa, mais facultativa, menos carregada de expectativas em relação 

ao futuro. Já não há lugar, como nas sociedades da tradição, para a repetição dos modelos 

passados, antes pelo contrário, a novidade e a tentação sistemática como regra e como 

organização do presente. 

 Segundo Lipovetsky e Charles (2004), o mundo pós moderno emerge quando a 

sociedade inteira se reestrutura pela lógica da sedução, da renovação permanente e da 

diferenciação marginal quebrando os padrões disciplinares, porém, exercendo um poder 

sobre os indivíduos pela escolha e pela espetacularidade. Um tempo em que nos sentimos 

perdidos sem referencias, “globalizados”, pertencendo a todo lado e a lado nenhum, as peças 

de Joana Vasconcelos reconciliam-nos com a nossa historia, a nossa tradição, a nossa 

“identidade” porque conseguem conciliar o que aparentemente é inconciliável.  

 De encontro com essa realidade a hipermodernidade onde não se confunde como um 

“processo sem sujeito”, ela segue lado a lado com a “tomada de palavra”, a auto-

Reflexividade, a crescente consciencialização dos indivíduos, acentuada paradoxalmente 
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pela ação efémera dos média. É necessário representar a hipermodernidade como uma 

metamodernidade que subentenda uma cronoreflexividade. 

 A utilização da arte contemporânea em confronto com obras de outros períodos tem 

levado a libertar certas obras de identidades. Essa negociação entre obras e intérpretes talvez 

venha a ser o grande desafio para a compreensão dos trânsitos culturais por meio de uma 

história da arte avessa aos enquadramentos ilusoriamente universais e autónomos. 

 Dizemos muitas vezes que a História da Arte mais do que uma disciplina que busca 

reabrir diálogos com as obras, conversas que foram interrompidas pelas conjunturas do 

tempo e que, ao serem retomadas em novas circunstâncias, deixam perceber o seu sentido 

em função dos “pontos de vista” assumidos no ato de criação. 

 São aliás, esses “pontos de vista” como diria Aby Warburg1 em velhos textos 

fundadores da Iconologia, que aqui se confrontam, em lentas transmigrações de saberes, e 

de prazer, com o nosso olhar contemporâneo. Já Catherine Pégard2 observara a força dialogal 

da obra de Joana Vasconcelos, que integra o espaço em moldes trans-contextuais muito 

fortes e que ultrapassa as fronteiras de seu tempo preciso. Discutindo-se embora a 

oportunidade de uso do conceito de “neo-barroco” e outros críticos como Gilles Lipovetsky 

que a conceitua como Hipermodernismo, por isso as inesgotáveis incursão da artista no reino 

da provocação e da malícia deixam de ter um saber de arte sem-tempos, à margem de rótulos 

estilísticos, que lhe fortalece as energias vitais. 

 

 

 

                                                 

1 Abraham Moritz Warburg mais conhecido como Aby Warburg foi um historiador da arte alemão, célebre por 

seus estudos sobre o ressurgimento do paganismo no renascimento italiano. 

2 Presidente do Estabelecimento Público do Palácio, do Museu e da Propriedade Nacional de Versalhes. 
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Criatividade 

 O desenvolvimento do processo criativo inicia-se quando a imagem visual do objeto 

forma-se no pensamento e aliado às lembranças do mesmo instante, é visualizado como 

objeto real. Depois de projetada, a imagem visual é somada à ideia central, ainda vaga, e 

neste processo todas as imagens mentais conduzem a uma busca das lembranças, fatos ou 

experiências vividas – seus valores e significações – sendo que as vivências podem integrar-

se em forma de diálogo, por meio de ordenações, concluídas e ampliadas mentalmente, 

conforme as experiências armazenadas na memória.  

 A criação intelectual se forma pelas associações de imagens dos objetos e das 

relações espaciais entre eles. As imagens visuais mentais refletem os processos associativos 

da ideação em novas imagens, de forma que o objeto típico idealizado consiga comunicar-

se com o mundo exterior, bem como a imagem do objeto a ser estudado já tenha a definição 

dos sentidos, conceitos, às vezes, concluídos de projetos anteriores. Nesse sentido, fica 

evidente, que as artes visuais possibilitam um exercício de leitura poética, permitindo evocar 

a memória mental a partir das experiências com o mundo.»  (EdiBehling. Centro de Artes 

da Universidade Federal de Pelotas, Estado Rio Grande do Sul. Adriane Hernandez 

Professora Doutora da Universidade Federal de Pelotas, Estado Rio Grande do Sul). 

 Analisar a criatividade como questão teórica requer uma estratégia multidisciplinar, 

uma vez que, ela tem sido estudada como conceito e como categoria de prática, nos campos 

da filosofia, teologia, sociologia, psicologia, semiótica, arte e literatura, dentre outros, e em 

cada um desses, um aspecto ou característica do conceito são revelados, incitando a uma 

síntese. Esse é o escopo do presente capítulo, que constitui a base para a discussão sobre 

processo criativo da artista plástica Joana Vasconcelos. 

 

2.1 Definição de Conceito de Criatividade 

 

 Quando se fala em criatividade, algumas ideias preconcebidas afloram, como, por 

exemplo, a de que a criatividade se restringe à criação no domínio das artes em geral. Ou 

que pertence apenas à categoria dos génios, aqueles responsáveis pelas descobertas 

científicas, humanísticas, artísticas ou tecnológicas. Ou que a criatividade seria algo inato, 

um dom especial, de origem genética, ou ainda alguma coisa da ordem do divino. Há também 

2 
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os que associam a criatividade a alguma espécie de desajuste, e, quando ligada à arte a uma 

forma de loucura. Muitos tentaram compreender este fenómeno e o conceito de criatividade 

modificou-se, progressivamente ao longo dos tempos. 

 O tema já aparece em textos gregos e judaico-cristãos antigos. Era a princípio uma 

abordagem mística. Aristóteles, por sua vez, rejeitava a noção do misterioso ou sobrenatural 

ao explicar a criatividade. Distinguia entre ações que têm um fim em si mesmas, daquelas 

que têm por finalidade a produção de uma obra e dizia que é nas atividades cujo fim é a 

própria atividade que se pode identificar a excelência e a liberdade. 

 Nelas se incluem a economia, a ética e a política, enquanto nas ações fabricadoras - 

ou poíesis - aí contempladas a agricultura, a navegação, a pintura, a escultura, a arquitetura, 

a tecelagem, todos os artesanatos, além da poesia e da retórica -, o mesmo não se dá. “Toda 

arte (téchne), toda investigação (méthodos), toda ação (práxis) e toda escolha racional 

(proaíresis) tendem para algum bem (...). Mas observa-se, de facto, uma certa diferença entre 

os fins: uns consistem nas atividades, outros em certas obras, distintas das próprias 

atividades” (Aristóteles, s.d., In: Chauí, 1994, p. 234).  

 A práxis para ele era, portanto, superior à poíesis, em função da liberdade daquilo 

que tem em si mesmo no sentido e finalidade (Chauí, p. 234). Para Aristóteles, portanto, o 

agir humano abrigaria dois tipos de ação, uma voltada à produção e outra, à orientação do 

sentido, mas pode-se dizer que a criatividade guardaria associação com a práxis, sendo 

portanto, de natureza superior. 

 Depois, na época do Renascimento, o conceito estava intimamente ligado à expressão 

artística, literária, filosófica e científica. Com Descartes (1596/1650), tivemos o dualismo 

mente-corpo, em que as ideias seriam alguma coisa inata, fruto de uma intuição muito 

desenvolvida. Algumas abordagens biológicas apontaram para a possibilidade de a 

criatividade ter origem genética.  

 

2.2 A Criatividade sob o olhar da Psicanálise 

 

 “Freud (1908/1959) entendia que a criatividade pode resultar de uma tensão entre 

realidade consciente e pulsões inconscientes, e parece ter sugerido que os artistas e os 

escritores criam para conseguir expressar os seus desejos inconscientes (amor, poder, etc.) 

pelos meios culturalmente aceitáveis (arte ou literatura)” (Lubart, T. 2003:13). Outros 

autores, como Kubie acreditam que é o processo de associação livre que está na base da 
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criatividade, pois este “liberta o sistema pré-consciente da rigidez imposta ao nível 

consciente”. (Kubie, 1976, citado em Alencar 1993). 

 É importante frisar que é na própria psicanálise que se encontra as contraposições à 

noção popular de que a criatividade está associada à loucura. A tal respeito, Freud afirma 

em:  

“Um estudo autobiográfico” que “o artista como o neurótico, se afastará de 

uma realidade insatisfátoria para este mundo da imaginação; mas, 

diferentemente do neurótico, o artista sabe encontrar o caminho de volta 

daquela e, mais uma vez, conseguir um firme apoio da realidade. Suas 

criações, obras de arte, eram satisfações imaginárias e desejos inconscientes, 

da mesma forma que os sonhos [...] mas diferiam dos produtos a-sociais???, 

narcísicos, do sonhar, na medida em que eram calculadas para despertar 

interesse compreensivo em outras pessoas e eram capazes de evocar e 

satisfazer aos mesmos impulsos incoscientes repletos desejos também nelas” 

(Freud, 1908/1976, p.79). 

 

 Freud reconhece que ambos os processos – criativos e neuróticos – contêm elementos 

inconscientes, mas a vida criativa revela um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, 

podendo o criador trazer do inconsciente os elementos que serão utilizados, de forma 

consciente, na criação.  

 Além disso, cabe notar que, ao associar a criação à imaginação, a análise freudiana 

se assemelha à de Osborn (1965), que a entende como imaginação aplicada. Para Freud, não 

há propriamente a caracterização de uma pessoa criativa, mas a identificação de dinâmicas 

psíquicas processuais que determinam a criatividade. 

2.3 A Teoria de Gestalt e a Criatividade 

 

 A discussão acerca do conceito de criatividade não se encerra com a abordagem do 

aspecto ontológico ou das combinações de elementos. Entre as várias teorias psicológicas 

que podem ser abordadas, a Gestalt é aqui destacada na função de estudar a criatividade no 

processo da adaptação humana na sua dependência da produção de novos significados. 
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 Dentro do quadro da psicologia gestaltista, Wertheimer (1880/1943), percebeu a 

criatividade como a procura de uma solução para uma gestalt3. Assim, a pessoa criativa seria 

aquela que percebe o problema como um todo, as forças e tensões dentro da dinâmica do 

problema, e tentaria achar as soluções mais apropriadas para suprir as falhas na informação 

e restaurar a harmonia do todo. (Weschler, 2003). 

 Gestalt, de acordo com Koffka (1975), refere-se a uma configuração, “tem o 

significado de uma entidade concreta, individual e característica, que existe como algo 

destacado e que tem uma forma ou configuração como um dos seus atributos” (Koffka 1975 

p. 691). A relação da criatividade como forma (ou configuração) remete à discussão de que 

para a gestalt a forma é o problema e o fechamento da forma, a boa gestalt, é a resolução 

desse problema. 

 A psicologia da Gestalt é uma psicologia de campo que reconhece que totalidades 

são mais que somatórias de partes isoladas, pois “qualquer mudança em uma das partes afeta 

o sistema inteiro” (Smith, 2007, p. 3). Sob o ponto de vista do indivíduo, a percepção é 

sempre um processo criativo, em que o objeto e contexto assumem distintas conexões 

casuais, quando percebidos como fundo de figura. Também para a psicologia de Gestalt, 

significantes e significados são intercambiáveis, fazendo do indivíduo percebedor um 

produtor permanente de sentidos.  

 A teoria da Gestalt ainda associa a criatividade ao fenómeno do insight. Em Kohler, 

encontram-se vários experimentos sobre a aprendizagem que, em contraposição à 

aprendizagem por ensaio-e-erro, supõem a noção de insight, situação de iluminação em que 

a solução do problema surge de maneira inesperada no momento em que o sujeito tem a sua 

atenção voltada para outros assuntos. O tema do insight é retomado por autores mais recentes 

da abordagem Gestáltica, que o qualificam como um salto criativo, em que “alguma coisa 

reverbera dentro da pessoa e muda toda a sua conceção do problema a ser resolvido” 

(Nachmamovitch, 1993, p. 10).  

 É importante aqui ressaltar a presença dos inúmeros insight quotidianos de difícil 

reconhecimento, seja por parte do indivíduo, seja pelos agentes do reconhecimento da 

criatividade. Distinguir o novo, oriundo dos pequenos insights, em meio rotineiro, é uma 

tarefa difícil, mas a constatação da presença desses fenómenos criativos e corriqueiros, 

indica a presença permanente da criatividade no psiquismo humano. Koestler (1964), um 

                                                 

3 Os seus estudos experimentais tinham foco na percepção, pensamento e solução de problemas. 
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dos autores dessa mesma teoria entende o ato criativo a partir de habilidades mentais ou 

universos de discurso que são integrados e transformados em nova síntese – outra expressão 

para o insight, acrescentando que “o ato criativo pode ser descrito como a mais elevada forma 

de aprendizagem, em função da alta improbabilidade (...) de solução” (p.657). 

 O conceito de criatividade, para a Gestalt, é objetivação, relação entre matriz e 

código, escolha de ação que leva em consideração os elementos do contexto e o conjunto de 

possibilidades em jogo em determinado instante.  

 

2.4 Criatividade Psicossocial: Fenómeno Criativo 

 

 A análise da criatividade, a partir da psicologia social, permite entender a relação do 

ato criativo e da pessoa criativa com seu contexto social, político e económico. Se em alguns 

momentos históricos, a criatividade é objeto de perseguição (política), em outro, ela é 

incentivada e é demandada para o avanço económico de uma nação. Sob a ótica cultural, 

alguns gestos e ações são considerados criativos numa cultura e proibidos em outras. 

 Retomando as bases da teoria de campo, proposta por Kurt Lewin (1994, citado por 

Lubart, 2007), Lubart afirma que o ato criativo pode ser entendido a partir de uma abordagem 

sistémica considerando, no plano do indivíduo, os processos cognitivos, os traços de 

personalidade e a motivação. 

 Uma abordagem psicossocial da criatividade desvenda a conexão intrínseca entre o 

ato criativo e a cultura o que, por um lado, revitaliza permanentemente este ato, mas, por 

outro, concede a este estatuto de subjetividade, impossibilitando generalizações que 

extrapolem o espaço íntimo do indivíduo compartilhada que é a cultura.  

 É importante observar que cada cultura tem uma conceção própria do ato criativo 

(Lubart, 2007), estabelecendo critérios do que seja criativo.  

 A conceituação da criatividade, como capacidade de produzir um trabalho ao mesmo 

tempo novo e satisfatório em relação às pressões contextuais, é de origem europeia – esta 

considera a natureza tangível do ato criativo, a partir da ideia de que o processo criativo dá 

lugar à produção de um objeto e às características deste são medidas por julgamentos 

consensuais de pares ou especialistas (Amabile, 1996), ou as respostas são comparadas a 

índices de originalidade em determinada amostra. 

 Lubart (2007) entende que a conceção da criatividade centrada no produto criativo é 

ocidental como um movimento linear em direção a um aspeto novo, mas ao estudar a noção 

de criatividade presente nas culturas orientais e asiáticas, constatou que está menos ligada à 
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elaboração de produtos novos e mais à autenticidade do processo de descoberta, no sentido 

de realização daquilo que faz parte da natureza essencial do indivíduo.  Descrevia-se um 

estado de plenitude, pelo estabelecimento de uma relação com o mundo original (ou de uma 

relação original com o mundo) e a expressão profunda de si mesmo. Segundo este autor, a 

conceção oriental da criação não é marcada por início e fim, mas por um desenrolar ou 

desenvolvimento de um processo permanente a ideia de ciclo.  Lubart refere-se ao 

estudo sobre pintores indianos realizados por Maduro (1976, citado por Lubart, 2007), para 

concluir que a ideia de novidade e originalidade está presente em todas as culturas, mas o 

seu conceito e significado talvez não sejam os mesmos. 

 Em certas culturas há maior permissão para a expressão de condutas que se afastam 

das normas tradicionais. Lubart (2007) aponta também relações entre nível de conformismo 

ou dogmatismo e criatividade. Se os traços de personalidade associados à criatividade são a 

perseverança, a tolerância, a ambiguidade e a capacidade para correr riscos e se a cultura 

ocidental difunde ideias como: “ Divertir-se é reservado às crianças”; “fantasia é perda de 

tempo”; “a lógica e o sucesso são positivos; a intuição, as emoções e o malogro, negativos”; 

então, estaremos perante um paradoxo, por um lado o indivíduo dispõe de características que 

lhe permitem criar, por outro, a sociedade ao defender as ideias citadas, assume uma atitude 

de não favorecimento da criatividade, ao inibir os comportamentos divergentes. Por sua vez, 

a cultura oriental permite a originalidade nas esculturas de objetos seculares, mas a proíbe 

nos objetos religiosos, promovendo o seguimento da tradição cultural.   

 A partir de um enfoque psicossocial, é possível afirmar que a criatividade é um 

conceito antónimo ao de estereótipo e conformismos.  

 Segundo Sassenberg & Moskowitz (2006) “Ser criativo implica a tentativa de evitar 

as rotas convencionais de pensar e, portanto, evitar a ativação de associações típicas” (p. 

507). 

 

2.5 Diversidade da Criatividade 

 

 Compreendidos os elementos ontológicos (a essência), estético (emoção) e 

psicossocial (o valor), é preciso completar com a análise das categorizações atribuídas à 

criatividade. Delimitar ou categorizar a criatividade é paradoxal, uma vez que, como se disse 

anteriormente, o gesto criativo requer liberdade. 

 Ao falar em tipologias da criatividade, convém lembrar que, há autores que se 

aproximam da ideia de Kuhn (1962) para introduzir as noções da criatividade secundárias, 
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“que apenas estende um dos conceitos conhecidos em uma nova área de aplicação”. E de 

criatividade primária, “que provoca uma mudança fundamental na (nossa) percepção da 

realidade” (Ghiselin, 1963, citado por Lubart, 2007). A primeira não impacta??? O 

paradigma vigente em determinado campo, ao passo que, a segunda representa uma rutura 

paradigmática. Entretanto, como lembra Lubart, essa visão estreita a compreensão da 

criatividade, uma vez que, trata como secundária “a imensa maioria das produções criativas” 

(2007, p. 128).  

 Uma outra categorização pode ser encontrada em Koestler (1964), que entende o ato 

criativo a partir da tríade “humor, descoberta e arte”, identificando aí os padrões equivalentes 

de atividade criativa, a saber, a descoberta de similaridades ocultas e um contínuo de 

emoções. No humor, a emoção corresponderia à agressão; na ciência, a neutralidade (de 

emoções) e na arte, a simpatia ou identificação. Se a ciência busca a verdade 

(verificabilidade, refutabilidade), a arte propõe a beleza (experiência estética) e o humor, o 

equilíbrio emocional. 

 Unsworth (2001), por sua vez, afirma que a maioria das pesquisas pressupõe que a 

criatividade é um constructo unitário, envolvendo ideias novas e úteis, independentemente 

do tipo de ideias, das razões que levaram à sua produção ou do ponto de partida do processo. 

E apoia-se em Sternberg (1999) para considerar que tal tipologia da criatividade está baseada 

no resultado do processo criativo, e que, ao focar no produto final, dois problemas se 

apresentam: a) somente ideias que chegam ao fim do processo é estudado e b) o processo 

criativo é visto de forma retrospetiva. Logo, para Unsworth, importa estudar qual é o tipo de 

engajamento dos indivíduos no processo criativo.  

 

 

 

 

2.6 O Ato de Criar 

 

 Todd Lubart, (2003:16)4, aponta uma definição nos termos da atualidade, e que é 

relativamente consensual, admitida pela maior parte dos investigadores: «A criatividade é a 

capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto 

                                                 

4 Professor de Psicologia na Universidade René Descartes, Paris 5, no seu livro Psicologia da Criatividade. 
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no qual ela se manifesta». (Amabile, 1996; Barron, 1988; Lubart, 1994; Mackinnon, 1962; 

Ocshe, 1990; Sternberg e Lubart, 1995).  

 Este autor, apresenta inúmeros instrumentos, criados por diversos investigadores, 

para avaliar o potencial criativo ou para o nível da produção criativa, desde escalas de 

personalidade que entende o ato criativo a partir de uma abordagem sistémica considerando, 

no plano do indivíduo, os processos cognitivos, os traços de personalidade e a motivação, 

bem como, investigação, mesmo que processados fora do rigor de uma pesquisa académica 

e testes cognitivos. O autor ainda esclarece a importância que cada um desses instrumentos 

tem no processo de medidas do potencial criativo.  

 Rogers define o ato de criar como um processo de um indivíduo que é único: «Minha 

definição do processo criativo é que se trata da emergência na ação de um novo produto 

relacional que provém da natureza única do indivíduo, por um lado, e dos materiais, 

acontecimentos, pessoas ou circunstâncias da sua vida, por outro» (2001:406). E considera 

que a causa principal da criatividade parece ser a tendência do homem para se realizar, 

agilizando as suas potencialidades.  

 Trata-se de uma tendência direcional, no sentido da expansão, do desenvolvimento e 

do amadurecimento, uma tendência para exprimir e pôr em ação todas as capacidades do 

organismo. «Com isto, quero indicar a tendência diretriz, evidente em toda vida orgânica e 

humana de se expandir, de se estender, de se desenvolver e amadurecer – a tendência para 

exprimir e para pôr em ação todas ascapacidades do organismo ou do eu» (Rogers 2001:407). 

Portanto, para Rogers, a criatividade é uma tendência do ser humano à auto realização.  

 Alguns traços de personalidade, a princípio podem favorecer a expressão criativa. 

Além dos traços de personalidade, encontramos o componente emocional, que é a motivação 

para criar, a paixão pela tarefa ou a coragem de ousar. Rogers afirma que o indivíduo, ao 

criar, é movido pela satisfação pessoal, “o indivíduo cria primariamente porque isso o 

satisfaz, porque esse comportamento é sentido como auto-realização” (Rogers, 2001, p. 

408). 

 É nesse ponto que a arte pode ajudar, embora não seja a única forma de expressão da 

criatividade. A arte, segundo Osório (1997), define-se pela diversidade, por propor algo que 

é pessoal e único. A arte convida que a pessoa entre em contato consigo, que se aceite na sua 

expressão única e que exerça sua singularidade. 

 Conforme Saunders (1984, p. 19): “É possível inferir, que a criatividade, se consolida 

através de um processo de múltiplas conexões, que difere do sentido do termo criatividade, 
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o qual foi levado a extremos, buscando-se aderir ao espontaneismo e a total liberdade de 

criação”.  

 A criatividade também deve ser entendida numa abordagem múltipla, na qual a 

“motivação, as capacidades dentro de uma área do conhecimento e os processos, são fatores 

relevantes para a capacidade criativa do indivíduo.” Afirma ainda, que se uns desses fatores 

não estiverem presentes, não haverá criatividade. (Lubart, 2007). 

 Lubart faz um paralelo entre os níveis de inteligência e o desenvolvimento da 

criatividade, afirmando que, na maioria dos casos analisados, existe, de facto, certa relação 

entre criatividade, inteligência e personalidade. Para ilustrar, utiliza exemplos de 

pesquisadores e inventores que, ao utilizar a criatividade e a inteligência, desenvolveram 

ideias inovadoras usados até os dias de hoje.  

 Afirma Lubart, no entanto, que altos índices de QI não indicam necessariamente um 

elevado potencial criativo, em função de outros fatores ligados à eficiência do indivíduo no 

uso da sua inteligência.  

 De acordo com numerosos autores, a criatividade não pode ser exercida sem um certo 

nível de conhecimentos, (Ericsson, Krampe, e Tesc-Romer, 1993; Feldhusen, 1995; Wiley, 

1998). Hayes (1989) dirigiu vários estudos sobre os compositores, pintores e poetas e 

conclui-se portanto, que é necessário adquirir uma certa base de conhecimento antes de 

produzir obras criativas. O conhecimento permite, primeiro, compreender as situações e não 

reinventar o que já existe. 

 A relação entre os estilos cognitivos5 e a criatividade pode ser de ordem quantitativa: 

os estilos cognitivos predizem o grau de criatividade dos indivíduos ou de ordem qualitativa: 

os estilos cognitivos não predizem o grau de criatividade, mas sim, a maneira como as 

pessoas geram as ideias. Assim como os traços de personalidade e os estilos cognitivos, a 

motivação de cada pessoa é frequentemente considerada como uma característica estável, 

constata-se que os indivíduos diferem sobre a natureza e a força de seus desejos ao 

                                                 

5 Segundo Sternberg (1995) o estilo cognitivo refere-se a um modo preferencial de pensar do indivíduo. Estilo 

legislativo; as pessoas legislativas preferem atividades criativas e construtivas baseadas no planeamento, 

redigir estudos e elaborar projetos. Estilo executivo; são pessoas implementadoras: gostam de executar, e 

geralmente preferem ser orientadas no que há ou como deve ser feito. Gostam de seguir regras. Estilo judicial: 

preferem problemas em que podem analisar e avaliar as coisas e as ideias. 
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comprometerem-se numa atividade. Amabile (1996), demonstra que a motivação intrínseca 

tem mais potencial criativo que a extrínseca. Segundo a mesma autora, pessoas criativas 

tendem a resistir a tentativas externas de controlo de seu comportamento. 

 

2.7 Motivação Intrínseca e Extrínseca   

 Amabile (1996) identifica na motivação intrínseca o fator decisivo para a 

manifestação da criatividade pessoal. A discussão amplia-se ao considerar a proposição de 

De Charms (1968) do conceito de causalidade pessoal, assim definido: “Causalidade pessoal 

é a iniciação, por um indivíduo, de um comportamento com a intenção de produzir uma 

mudança no seu ambiente”. (De Chams, 1968 p. 6). 

 Segundo Amabile (1996), ''um produto ou resposta será julgado como criativo na 

medida em que (a) é novo e apropriado, útil, correto ou de valor para a tarefa em questão, e 

(b) a tarefa é heurística e não algorítmica'' (p. 35). Em sua definição de criatividade, Amabile 

ressalta aspectos como originalidade e adequação da resposta, bem como chama atenção 

para a necessidade da tarefa proposta, possibilitar vários caminhos para a solução do 

problema. Com base nessa definição, essa autora elaborou um modelo componencial de 

criatividade. 

 O modelo proposto por Amabile (1983, 1989, 1996) procura explicar como fatores 

cognitivos, motivacionais, sociais e de personalidade influenciam no processo criativo. 

Grande ênfase, porém, é dada ao papel da motivação e dos fatores sociais no 

desenvolvimento da criatividade.  

 O modelo consiste em três componentes necessários para o trabalho criativo: 

habilidades de domínio, processos criativos relevantes e motivação intrínseca. Na versão 

original do modelo (Amabile, 1983), o segundo componente, processos criativos relevantes, 

era denominado de habilidades criativas relevantes. A mudança foi proposta por Amabile 

(1996), pois um dos elementos desse componente, traços de personalidade não é, geralmente, 

considerada uma habilidade. Para Amabile, para que a criatividade ocorra é necessário que 

os três componentes estejam em interação. 

 O componente habilidades de domínio inclui vários elementos relacionados ao nível 

de expertise em um domínio, tais como talento, conhecimento, adquirido através de 
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educação formal e informal, experiência e habilidades técnicas na área. Embora, alguns 

desses elementos possam ser considerados inatos (como por exemplo, boa memória auditiva 

para reproduzir sons musicais), educação e experiência contribuem também para o seu 

desenvolvimento (Amabile &Tighe, 1993). 

 O segundo componente diz respeito ao que Amabile se refere como processos 

criativos relevantes e inclui estilo de trabalho, estilo cognitivo, domínio de estratégias que 

favorecem a produção de novas ideias e traços de personalidade. Tais elementos influenciam 

no uso que se faz das habilidades de domínio. Por exemplo, analisar uma informação sob 

diferentes pontos de vista ou através de metáforas, pode contribuir para melhor compreensão 

do domínio. Segundo Amabile (1989), o estilo de trabalho criativo é caracterizado como 

habilidade de se concentrar por longos períodos de tempo, dedicação ao trabalho, alto nível 

de energia, persistência frente a dificuldades, busca da excelência e habilidade de abandonar 

ideias improdutivas. 

 Segundo Amabile (1996), os traços de personalidade também podem contribuir para 

o desenvolvimento dos processos criativos relevantes. Dentre os traços de personalidade, 

que favorecem a produção criativa, podemos ressaltar a autodisciplina, persistência, 

independência, tolerância à ambiguidade, não conformismo. 

 Auto motivação e capacidade de correr riscos. Para Amabile, esses traços podem ser 

desenvolvidos na infância e mesmo na vida adulta. 

 O terceiro componente do modelo de criatividade de Amabile é a motivação 

intrínseca. Embora, possa ser considerada, em parte, inata, a motivação intrínseca pode ser 

cultivada, em larga escala, pelo ambiente social.  

 Motivação intrínseca diz respeito à satisfação e envolvimento que o indivíduo tem 

pela tarefa, independente de reforços externos, e engloba interesse, competência e 

autodeterminação. Provavelmente um indivíduo vai sentir-se mais motivado quando a 

atividade capta seu interesse, é desafiadora, leva-o a desenvolver sentimentos de autoeficácia 

e a envolver-se com a atividade por conta própria. É importante mencionar que ''não existe 

tal coisa chamada atividade intrinsecamente interessante. Uma atividade pode ser 

intrinsecamente interessante para uma pessoa em particular, num período de tempo 

específico'' (Amabile, 1989, p. 54).  
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 Motivação intrínseca pode levar o indivíduo a buscar mais informações sobre a área 

estudada e, consequentemente, desenvolver as suas habilidades de domínio. Da mesma 

maneira, altos níveis de motivação intrínseca podem levar o indivíduo a arriscar-se e a 

romper com estilos de produção de ideias habitualmente empregados, contribuindo para o 

desenvolvimento de novas estratégias criativas (Hill & Amabile, 1993).  

 Por outro lado, a motivação extrínseca pode minar, em parte, o processo criativo 

(Amabile, 1983, 1996). Motivação extrínseca diz respeito ao envolvimento do indivíduo 

numa tarefa com o objetivo de alcançar alguma meta externa à tarefa e é marcada pela 

recompensa e reconhecimento externos. Existem, entretanto, dois tipos de motivação 

extrínseca. Um pode levar o indivíduo a sentir-se controlado. Neste sentido, Hennessey e 

Amabile (1988) e Collins e Amabile (1999) têm chamado a atenção para o efeito prejudicial 

de aspetos como recompensa, escolha restrita, competição e avaliação externa no processo 

criativo. Segundo esses autores, tais aspetos influenciam negativamente no nível de interesse 

e desempenho do indivíduo na tarefa. O outro tipo de motivação extrínseca provê informação 

contribuindo para que o indivíduo complete a tarefa com sucesso.  

 Para Amabile (1996), ''motivação intrínseca conduz à criatividade; motivação 

extrínseca controladora é deletéria à criatividade, mas motivação extrínseca informativa 

pode conduzir à criatividade, particularmente se há altos níveis iniciais de motivação 

intrínseca'' (Amabile, 1996, p. 119). O modelo de criatividade proposto por Amabile inclui 

cinco estágios (1983, 1996).   

 O primeiro estágio é denominado identificação do problema ou da tarefa. Nesse 

estágio, o indivíduo identifica um problema específico como tendo valor para ser 

solucionado. Caso o indivíduo tenha um nível alto de motivação intrínseca pela tarefa, esse 

interesse será suficiente para engajá-lo no processo.  

 O segundo estágio envolve a preparação, momento em que o indivíduo constrói ou 

reativa um conjunto de informações relevantes para a solução do problema. Importante nesse 

estágio é o desenvolvimento de habilidades de domínio. No terceiro estágio, denominado 

“geração de resposta”, o nível de originalidade do produto ou resposta é determinado. Nesse 

estágio, o indivíduo gera várias possibilidades de respostas, fazendo uso dos processos 

criativos relevantes e de sua motivação intrínseca.  
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 No quarto estágio ocorre a comunicação e validação da resposta. Segundo Amabile 

(1996), uma ideia não pode permanecer apenas na mente do indivíduo que a produziu, caso 

contrário, nenhum produto observável será gerado. É necessário que o criador comunique a 

sua ideia ou produto de alguma maneira. A ideia produzida deve ser ainda testada. Neste 

sentido, o indivíduo faz uso de suas habilidades de domínio para avaliar a extensão em que 

o produto ou resposta será criativa, útil, correta e de valor para a sociedade, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo domínio. O quinto e último estágio, denominado resultado, 

representam a tomada de decisão em relação à resposta, com base na avaliação do estágio 

anterior. É importante ressaltar ainda que esses estágios não ocorrem, necessariamente, 

numa sequência lógica.  

 Embora o modelo proposto por Amabile inclua predominantemente componentes 

intra individuais, o ambiente exerce influência crucial sobre cada um deles em todas as 

etapas do processo criativo (Amabile &Tighe, 1993). Segundo Amabile (1995): “Para a 

maioria dos leigos, e muitos pesquisadores, criatividade é uma qualidade de pessoas, uma 

constelação de traços de personalidade, características cognitivas e estilo pessoal.  

 Se nós mudarmos essa perspetiva dispositiva para uma que admita a possibilidade de 

fortes influências sociais na criatividade, nós devemos abandonar a definição centrada na 

pessoa. Agora, criatividade torna-se uma qualidade de ideias e produtos que é validada pelo 

julgamento social, e explicações de criatividade podem englobar características da pessoa, 

fatores situacionais, e a complexa interação entre eles” (p. 424). 

 “Motivação intrínseca conduz à criatividade, ao passo que a motivação extrínseca é 

detrimental” (p.15). A contraposição entre os dois tipos de motivação é a base de toda 

estrutura de raciocínio da autora. Estar motivado (a) por si mesmo (a) para fazer algum tipo 

de atividade, pelo prazer da própria atividade, é a conceituação de motivação intrínseca 

fornecida por Amabile (1996). E, quando a autora afirma que são pessoas concentradas nos 

aspectos intrinsecamente interessantes de uma tarefa, é possível associar esta ideia ao 

brincar, como viu em Winnicott ou aos estudos sobre o elemento lúdico presente na 

criatividade. Amabile (1996) identifica na motivação intrínseca o fator decisivo para a 

manifestação da criatividade pessoal. 

 

2.8 A Criatividade na Educação 
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 Segundo Lowenfeld (1970)6, um dos estudiosos que contribuíram para a difusão da 

ideia da criatividade no contexto da Arte-Educação, "a arte e a capacidade criadora sempre 

estiveram intimamente ligadas” (p.61). Durante anos, o programa artístico nas escolas 

públicas, tem sido o baluarte da criatividade e, com frequência, as experiências de arte e a 

atividade criadora significam a mesma coisa. Entretanto, com o interesse crescente na 

criatividade e o grande número de pesquisas, nessa área, tornou-se muito claro que é possível 

ter um programa artístico nas escolas, o qual não seja automaticamente de natureza criadora. 

A criatividade está tornando-se uma preocupação vital para muitas pessoas: precisamos 

compreender o processo que envolve a evolução da capacidade do pensamento criador das 

crianças."  

 Para Piaget (2001), a criatividade está associada à abstração reflexiva. Teórico da 

inteligência, o autor destaca que esta não é uma cópia da realidade, uma vez que não está 

representada nos objetos: é uma construção do sujeito que enriquece os objetos externos.  

 Desta forma, introduz o conceito de criatividade como a capacidade humana de 

refletir o objeto e refletir sobre o objeto. No seu estudo sobre o possível e o necessário, surge 

também que “o possível cognitivo é, essencialmente, invenção e criação” (1985, p. 8).   

 Para ele, todo indivíduo se encontra de posse de dois grandes sistemas cognitivos, 

aliás, complementares: o sistema presentativo fechado, de esquemas e estruturas estáveis, 

que servem essencialmente para “compreender” o real, e o sistema de procedimento, em 

mobilidade contínua, que serve para “ter êxito”, para satisfazer necessidades através de 

invenções ou transferências de processo. (...) O primeiro desse sistema caracteriza o sujeito 

“epistémico”, enquanto o segundo é relativo ao sujeito psicológico. 

 Em síntese, em Piaget encontram-se dois aspectos centrais sobre o estudo da 

criatividade, a saber: a) o reconhecimento de que a inteligência e a criatividade não são 

cópias da realidade, uma vez que, nem a inteligência nem a criatividade estão representadas 

nos objetos: são construções do sujeito que enriquecem os objetos externos e, 

simultaneamente, produzem o sujeito psicológico e b) a proposição de uma lei da evolução 

englobando o real, o possível e o necessário, em que o estágio de indiferenciação entre os 

três elementos é progressivamente substituído pela diferenciação e integração, por meio da 

superação de pseudo-necessidades e pseudo-impossibilidades. Ao construir a realidade e, 

                                                 

6 Viktor Lowenfeld (1903-1960) Foi professor de educação artística na Universidade Estadual da Pensilvânia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
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para Piaget, esse é um dado invariante, uma vez que, não existe uma realidade em si – o 

sujeito psicológico é sempre e necessariamente criativo. 

 Embora Piaget não responda propriamente à questão da existência ou não da pessoa 

criativa, para ele há dinâmicas cognitivas processuais passíveis de serem acionadas que 

garantem a existência da criatividade individual. A educação artística constitui um 

importante meio para o desenvolvimento da criatividade e do cultivo do conhecimento 

estético, através do conhecimento da produção artística consagrada e da elaboração de uma 

expressão estética pessoal. 

 A criatividade como recurso para solução de problemas deve ser utilizada também 

na educação, preparando os aprendizes a buscar alternativas inovadoras ao lidar com 

questões difíceis. É um campo de investigação que apresenta, ao mesmo tempo, um interesse 

teórico e prático. Encontra-se no centro do funcionamento de cada ser humano, que procura 

resolver novos problemas ou que se deve adaptar com flexibilidade às evoluções ambientais. 

A capacidade criativa é, cada vez mais, pesquisada para responder aos problemas complexos 

da nossa época.  

2.9 Processo Criativo 

 “Na criação da obra de arte há dois momentos distintos: o momento da inspiração, 

em que uma intuição de beleza ou verdade chega ao artista, e a luta geralmente difícil, para 

manter a inspiração durante tempo suficiente para transportá-la para o papel ou tela, para o 

filme ou pedra.  

 Um romancista pode ter um momento de insight (literalmente um flash) em que se 

revelam o nascimento, o significado e o propósito de um novo livro, mas talvez leve anos 

para escrevê-lo. Durante esse tempo, enquanto tem que manter as idéias frescas e claras, ele 

precisa comer, viver, ganhar dinheiro, sofrer, conviver com os amigos e fazer todas as coisas 

que um ser humano faz” (Nachmanovitch, 1993: 27- 28).  

 “A plena criatividade artística ocorre quando, por meio do talento e da técnica, o 

adulto é capaz de entrar em contato com a clara e inesgotável fonte de prazer da criança que 

existe dentro dele”. (Nachmanovitch, 1993:54). 

 Wallas (Theartofthought) em 1926 fez a primeira descrição do processo criador 

baseando-se na experiência pessoal, referida pelo físico alemão Helmholtz. Descreveu 

quatro fases para o processo criativo: preparação, incubação, iluminação e verificação. Na 

preparação acontecem a definição do problema e a coleta de dados; na incubação, momento 

de ‘trabalho inconsciente’ para que na iluminação surja ou apareça a ‘ideia feliz’ e finalmente 
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na verificação avaliam-se as provas de validade, a adequação da ideia e a sua forma exata. 

Posteriormente, George Kneller (1978) amplia o modelo de Wallas, incluindo a ‘apreensão’, 

fase em que o indivíduo tem a sensação ou a perceção de que existe um problema a ser 

resolvido; sente-se perturbado por alguma coisa que é preciso ser solucionada. 

 Historicamente, muitos autores utilizaram da teoria dos traços para descrever o 

“perfil criativo”. Tal tendência foi substituída por pesquisas e estudos que procuram as 

características marcantes dos indivíduos, sem, contudo, reduzir-lhes o processo criativo. 

Amabile (1996) e Gardner (1996) estudaram biografias de pessoas criativas para 

compreender esse fenómeno. Lubart cita estudos de vários pesquisadores que acreditam ser 

as ideias favoráveis aos processos criativos frutos de uma “iluminação”, algo que não 

requeria esforço, e que tal processo não poderia ocorrer se as pessoas estivessem fatigadas. 

Wallas (1929), ao basear-se nessas evidências introspectivas, conclui que o modelo do 

processo criativo poderia ser dividido em quatro etapas: 

 

22.9.1 Preparação 

           A Preparação caracteriza-se como uma etapa do processo criativo de acumulação de 

ideias e suas associações, combinações, expansões; enriquecendo e ampliando o repertório 

do indivíduo. Ela requer um trabalho consciente e demanda educação, capacidade analítica 

e conhecimentos sobre o problema. Na fase de preparação, a pesquisa; a aproximação com 

ideias alheias; com o que já foi feito ou investigado sobre o problema em questão garantindo, 

até certo ponto, um resultado original. O criador deve ler, anotar, discutir, indagar, explorar 

e colecionar o máximo de informações e ideias acerca do problema. Paul Torrance (1979) 

deixa claro que se deve deter muito tempo no estudo dos fatos envolvidos com o problema 

antes de procurar propor quaisquer soluções. 

 

2.9.2 Incubação 
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          Tal como o termo se refere, após um estágio de levantamento e reunião de inúmeras 

informações - especialmente aquelas referentes ao problema - inicia-se uma etapa de 

"afastamento da tarefa", o qual pode tomar diversas formas: passear, dormir, jardinar ou 

tarefas domésticas. A fase da incubação é consequência direta da fase anterior, mas, conta 

com um ‘trabalho inconsciente’. Aparentemente, deixou-se de pensar no problema, houve 

um afastamento com duração indefinida que permite alcançar a fase seguinte: a iluminação. 

2.9.3 Iluminação 

           A iluminação é considerada uma fase em que o(s) indivíduo(s) apresenta(m)-se em 

êxtase máximo, pois neste momento caracteriza-se, propriamente dito, a fase de expansão 

ou geração de ideias.  A descoberta da solução, o surgimento súbito de uma ideia sem que 

se consiga explicar como se conseguiu lá chegar. “A iluminação, o ‘aha’, ou o ‘clímax’ do 

processo de criação vem espontaneamente, num dado momento do estado de incubação. A 

ideia iluminadora pode ocorrer em estado de relaxamento ou não, podendo o sujeito estar 

acordado ou dormindo, de forma nítida ou sob aparência de analogias, que permitem ao 

sujeito, que já estava atento ao problema, identificar aquela relação imaginada como a 

melhor, entre todas pensadas até o momento” (Wechsler, 1993: 28). “O inconsciente sem 

limites, desimpedido pelo intelecto literal, faz as inesperadas conexões que constituem a 

essência da criação” (Kneller, 1978:67). 

 

2.9.4 Verificação 

 Depois da iluminação, chega uma fase consciente chamada verificação que necessita 

avaliar, redefinir e desenvolver a ideia. A verificação permite dar forma à solução 

encontrada, analisando se realmente ela atende à necessidade que a fez surgir, se é exequível 

ou não, se pode ser produzida ou não, se é válida ou não para o contexto. Muitas vezes, a 

avaliação pode durar anos, e também mostrar a necessidade de alterar a ideia original 

inspirando o surgimento de novas intuições. 

 Observando as fases do processo criativo, certos autores sugerem que uma fase de 

frustrações poderia acontecer após a fase preparatória, quando as capacidades de análise 

chegavam aos seus limites de tratamento do problema. O ponto de frustração criativa 

implica, portanto, em tomar uma decisão sobre a maneira de como tratar as dificuldades 

encontradas na resolução do problema. 
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 “A prática dá ao processo criativo um momento de calma, de modo que, quando as 

surpresas ocorrem (quando elas chegam a nós por acaso ou são trazidas do inconsciente), 

possam ser incorporadas ao organismo vivo da nossa imaginação. Aqui nós realizamos a 

síntese essencial - alongar os momentos de inspiração até transformá-los num fluxo 

contínuo. A inspiração não é mais um mero flash de perceção que surge e desaparece ao bel-

prazer dos deuses” (Nachmanovitch, 1993: p.74). 

 Por outras palavras, poderemos afirmar que o processo criativo é a habilidade de 

desenvolvermos as nossas capacidades. Quando utilizamos técnicas ou ferramentas 

agilizadoras do processo criativo poderemos constatar que existem outras alternativas, 

opções ou visões, antes de chegarmos à decisão definitiva do que desejamos. Pode-se dizer 

que o processo criativo é como uma mistura dinâmica de diversos tipos de pensamentos que 

ocorrem de modo recursivo ao longo do trabalho. Além disso, o processo criativo varia de 

um indivíduo para outro. 

 Criatividade de um indivíduo não é um fenómeno estável no tempo (Lubart, 2007) e 

que apesar das diversas questões levantadas para explicar essa variedade no 

desenvolvimento do processo criativo, o desenvolvimento da criatividade implica o 

exercício da liberdade e do “correr riscos” e a disposição de tempo e espaço para a iniciativa 

pessoal.  

 A consideração de que a criatividade advém do pensamento divergente implica na 

necessidade de segurança psicológica, pela ausência (ainda que de momento) de avaliação 

externa, como a técnica de brainstorming, criada por Osborn (1965). De Guilford a Amabile: 

os alicerces teóricos de um campo de conhecimento numa perspetiva histórica. Para além 

das grandes narrativas da psicologia, há também a própria história do campo de 

conhecimento. Nesta história, a criatividade é tratada no seu processo e não se refere aos 

indivíduos que criam.  

 A maioria dos autores que serão representados a seguir não descrevem propriamente 

a personalidade criativa ou estudam a pessoa criativa, mas apontam os fatores que acionam 

o processo criativo. O discurso de J. P. Guilford (1897-1987)7 é, certamente, um dos marcos 

históricos para os estudiosos da criatividade e também um divisor de águas que estabelece 

                                                 

7 Joy Paul Guilford nasceu a 07 de março de 1897, Marquette,  Nebraska - 26 de novembro de 1987,  Los 

Angeles. Foi um psicólogo nos Estados Unidos, mais lembrado por seu estudo psicométrico de inteligência 

humana, incluindo a distinção entre a produção convergente e divergente. 
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uma distinção entre a criatividade e a inteligência, temas que vinham a ser tratados. Guilford 

introduziu a ideia de que a inteligência deveria ser caracterizada por meio de três dimensões 

– conteúdo, operação e produções – e estabeleceu a diferença entre produção convergente e 

divergente (Guilford, 1950). Estas dimensões foram representadas por ele por meio de um 

modelo cúbico tridimensional que possibilitava compreender a estrutura do intelecto. Esse 

aspecto foi analisado quando da descrição das etapas do processo criativo que permeiam a 

distinção entre criatividade e inovação. 

 Para Guilford, ensinar a pensar implica, necessariamente, em mudanças no processo 

de ensino e o desenvolvimento da personalidade criativa é assunto altamente individual que 

enfatiza a unicidade (uniquess) ao invés da conformidade, não estando a escola preparada 

para tal. Vale perceber, ainda, nesse mesmo discurso, a afirmação de haver uma certa 

ingenuidade em pensar que “as pessoas criativas são dotadas de certas qualidades que outras 

não possuem” (Guiford 1950, p. 446). Segundo ele, todos os indivíduos têm em algum grau 

todas as habilidades, com exceção de casos patológicos; ou seja, há criatividade em todos os 

indivíduos, mesmo pouco frequente em alguns.  

 Estudos realizados na época com cientistas e inventores constataram que as pessoas 

criativas são dotadas de: a) sensibilidade a problemas, envolvendo curiosidade e habilidade 

para formular perguntas; b) fluência, medida pela quantidade de ideias por unidade de tempo; 

c) originalidade caracterizada pela frequência de ideias incomuns, mas aceitáveis; d) 

flexibilidade, ou seja, facilidade para gerir mudanças ou o oposto da rigidez;  

e) capacidade de síntese, ou o oposto da análise; f) formulação de gestalts, pela 

reorganização e redefinição de totalidades; g) complexidade, capacidade de aceitar confusão; 

e h) reestruturação avaliativa. 

 Já nos primórdios dos estudos sobre a criatividade fica claro que “ o inventor é aquele 

que não leva muito a sério a educação” (Ketteing, in: Guilford, 1950), confirmando inúmeras 

biografias de laureados com o prémio Nobel compiladas por Larsson (2005) e a ideia de que 

a educação formal pouco tem a ver com a criatividade, possibilitando a hipótese de que 

indivíduos altamente criativos podem ser até mal avaliados na educação formal, como no 

caso do cientista Albert Einstein8 (Gardner, 1996). As ideias de Guilford foram seguidas por 

diversos autores, que de uma forma ou de outra, acrescentaram elementos ao seu esboço 

                                                 

8 Albert Einstein afirma: “A imaginação é mais importante que o conhecimento” (1994). 
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teórico básico. Serão exploradas, em seguida, as proposições de Osborn, Bono, Torrance e 

Amabile. 

 

2.10  O Desenvolvimento da Criatividade: Técnicas e Instrumentos 

 

 Se o discurso de Guilford teve lugar no ano de 1950, logo em seguida Alex Osborn 

publicou um livro que até o presente ainda é referência do ponto de vista teórico: 

“Imaginação aplicada”, no qual introduz diversas técnicas para o desenvolvimento da 

criatividade, dentre eles o brainstorming, técnica largamente utilizada para geração de ideias 

em grupos, e elabora os passos de um processo que estaria presente na criatividade, a saber, 

preparação, análise, hipótese, incubação, síntese e verificação. Posteriormente, Osborn 

reelaborou este processo, propondo um movimento de busca de fatos, problemas, ideias, 

soluções e, finalmente, busca de aceitação. 

 Para Osborn, todos os seres humanos possuem faculdade imaginativa e, portanto, 

mais do que buscar desenvolvê-la via exercício, o autor propõe técnicas para fazer uso mais 

produtivo das faculdades inatas que já possui.  

 A técnica do brainstorming apresenta, como grande diferencial, a suspensão do 

julgamento durante a fase de produção de ideias, respeitando a hipótese do autor de que a 

avaliação das melhores ideias será a etapa posterior do processo de criação, sob pena de 

comprometê-lo com a crítica precoce. A técnica vem sendo amplamente utilizada desde a 

sua criação e, dados do próprio autor revelam que, já em 1965, era possível identificar 

indústrias que incluíam nos seus programas de treino de pessoas a educação para o 

brainstorming. Em 1967, Osborn foi o fundador da Fundação para a Educação Criativa, 

entidade cujo objetivo seria capacitar pessoas, grupos e instituições para a solução criativa 

de problemas. O pensamento lateral Edward Bono (1933) cunhou o termo pensamento lateral 

e a ideia de que é possível “pensar fora da caixa”.  Para o autor, o pensamento lateral guarda 

relações intrínsecas com o insight, a criatividade e o humor.  

 Entende o pensamento lateral como o processo e a criatividade como representantes 

do resultado deste. O pensamento lateral distingue-se do pensamento vertical, mas ambos 

guardam relação de complementaridade.  

 Assim, se o pensamento lateral é generativo, o vertical é seletivo, mas o pensamento 

lateral pode propiciar efetividade ao vertical, enquanto o vertical pode desenvolver as ideias 

geradas pelo lateral. Também para esse autor, a educação enfatiza quase que exclusivamente 

o pensamento vertical, em detrimento do lateral, tendo como consequência o 
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desenvolvimento – limitado – da mente apenas como sistema motor aparente. Um dos 

elementos mais interessantes nesse desenvolvimento teórico é a afirmação de Bono de que 

o pensamento lateral “busca deliberadamente a informação irrelevante” (p.12), que se 

contrapõe à excessiva “objetividade”, acompanhada de imediato, valorizada no momento 

atual e o aparente desprezo pelo irrelevante, inútil e tudo aquilo que não produza resultados 

de imediato, práticos e concretos. 

 

2.10.1 Os Instrumentos de Medida do Potencial Criativo  

 

 E. P. Torrance (2003), por sua vez, notabilizou-se pelo desenvolvimento de 

instrumentos de medida da criatividade. O teste que leva o seu nome propõe- se a mensurar 

o pensamento divergente e outras habilidades de solução de problemas, abrangendo: 

Fluência (número total de ideias relevantes, interpretáveis e significativas geradas em 

resposta a um estímulo); Originalidade (raridade estatística de resposta entre os sujeitos do 

teste) e Elaboração (a quantidade de detalhes. A visão de Torrance (1974) é semelhante à de 

Guilford no que se refere à distinção entre inteligência e criatividade.  

 

 

 

 

 

 

2.10.2 O Pensamento Lateral  

 

 Edward Bono (1933) cunhou o termo pensamento lateral e a ideia de que é possível 

“pensar fora da caixa”.9 Para o autor, o pensamento lateral guarda relações intrínsecas com 

o insight, a criatividade e o humor. Entende o pensamento lateral como o processo e a 

criatividade como representantes do resultado deste. O pensamento lateral distingue-se do 

pensamento vertical, mas ambos guardam relação de complementaridade. Assim, se o 

pensamento lateral é generativo, o vertical é seletivo, mas o pensamento lateral pode 

propiciar efetividade ao vertical, enquanto o vertical pode desenvolver as ideias geradas pelo 

                                                 

9 No inglês, think-outside-the-box. 
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lateral. Também para esse autor, a educação enfatiza quase que exclusivamente o 

pensamento vertical, em detrimento do lateral, tendo como consequência o desenvolvimento 

– limitado – da mente apenas como sistema motor aparente. Um dos elementos mais 

interessantes nesse desenvolvimento teórico é a afirmação de Bono de que o pensamento 

lateral “busca deliberadamente a informação irrelevante” (p.12), que se contrapõe à 

excessiva “objetividade”, acompanhada de imediato, valorizada no momento atual e o 

aparente desprezo pelo irrelevante, inútil e tudo aquilo que não produza resultados de 

imediato, práticos e concretos. 

 

2.10.3 O Modelo Componencial de Amabile 

 

 De acordo com Amabile (1996), por muitos anos os estudos e pesquisas sobre a 

criatividade procuraram entender as características ou traços de personalidades dos 

indivíduos criativos. Poucos estudos examinaram os efeitos do ambiente – físico ou social – 

sobre a produção criativa (p.5). Destes, segundo a autora, cabe mencionar os que buscaram 

comparar o efeito de salas de aula tradicionais versus salas abertas (Klein, 1975, citado por 

Amabile, 1996, p. 5), bem como o estudo de Torrance et al. (1960, citado por Amabile, 1996, 

p. 5), que buscava analisar a produção criativa em salas de aula de grandes cidades se 

comparadas às salas de aula de pequenas cidades.  

 À exceção desses casos estudados, os demais tentavam identificar diferenças 

individuais que pudessem explicar a criatividade, excluindo as situações criativas, atribuindo 

aos fatores genéticos mais importância que aos ambientais ou à aprendizagem (p. 5).  

 Tendo como base biografias e auto biografias, tais estudos foram revistos à luz da 

abordagem psicossocial. De forma semelhante, a Gardner (1996), a autora apresenta alguns 

exemplos dos aspectos ambientais significativos da história de vida de Albert Einstein, 

Picasso e outros. Segundo a mesma autora, pessoas criativas tendem a resistir a tentativas 

externas de controlo do seu comportamento. 

 

2.10.4 Conclusão 

 Em síntese, a criatividade individualizante sublinha a personalidade e não as suas 

realizações (importa a qualidade expressiva ao invés da qualidade de resolução de problemas 

ou confeção de produtos (Maslow, 1967, p. 177); salienta as qualidades caracteriológicas, 

como a audácia, a coragem, a liberdade, a espontaneidade, a perspicácia, a integração, a 
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aceitação do eu, mas assinala a influência ambiental; conclui-se que, no caso da artista 

plástica Joana Vasconcelos tudo isso é expressado na sua vida criadora, na sua pessoa 

criativa ou na sua atitude criativa. Abraham Maslow cunhou o termo “criatividade auto 

realizadora”, referindo-se ao potencial humano para a criação e para a auto realização que, 

uma vez presentes, corporificariam a saúde mental, a vida produtiva e a flexibilidade no  

modo de viver. 10 

 Entende-se, que a criatividade é uma das competências exigidas no trabalho humano 

atual e é condição de resiliência demandada pelas contingências adversas que as pessoas 

enfrentam neste contexto (Barlach, 2005). Pode-se dizer que os diferentes autores se impôem 

à consideração, não havendo uma única resposta à questão da pessoa criativa, mas sim, uma 

resposta plural. As várias propostas passíveis de auxiliar na compreensão do conceito 

abrange temas com originalidade, flexibilidade (Torrance), uso da fantasia e do imaginário 

(Freud), capacidade de pensar “fora da caixa” (Bono), saúde mental se contraposta à neurose 

( Fiorini, Reich, Lowen, Rogers, Maslow) e prazer (Lowen). 

 

 

 

 

                                                 

10 A associação da criatividade à saúde mental e não à doença indica uma transformação na visão dominante 

até então; fundada em Platão para que a pessoa que cria estaria dominada por forças sobrenaturais (mesmo que 

divinas) e, assim, distante de sua consciência e próxima da insanidade. 
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Escultura 

 A premissa subjacente ao estudo da escultura moderna que se segue é a de que, 

mesmo em uma arte espacial, não é possível separar espaço e tempo para fins de análise. 

Toda e qualquer organização espacial traz no seu bojo uma afirmação implícita da natureza 

da experiencia temporal. Na verdade, a história da escultura moderna coincide com o 

desenvolvimento de duas escolas de pensamento, a fenomenologia e a linguística estrutural, 

em que o significado é tido como dependente do modo como qualquer forma de ser contém 

a experiência latente de seu oposto, a simultaneidade contendo sempre uma experiencia 

implícita de sequencias. 

 

3.1 Escultura Publica até a Contemporaneidade. 

 Os primeiros artefactos sem fins utilitários criados pelo Homem surgiram há cerca 

de 35000 anos. Este período remonta ao Paleolítico, o que nos dá a entender que a escultura 

é quase tão velha como o homem. Começou por fabricar utensílios mais simples, que iam 

esculpindo, dos materiais que encontrava à sua volta, de forma a criar objetos que o 

auxiliassem nas suas tarefas do dia-a-dia.  

 O passo seguinte à criação de utensílios foi a criação de imagens, não com um sentido 

ornamental ou estético, mas com uma função muito mais importante, uma função mágica. 

As figuras mais antigas, até hoje encontradas, as chamadas «Vénus», tinham a função de 

objeto mágico que dominava o poder da fertilidade.  

 O fantasma da magia pré-histórica continua sem sombra de dúvida a rondar as artes 

contemporâneas. É possível ver, em muitas obras e movimentos de arte. 

 O século XX foi um século de movimento, de criação, de inovação que alterou 

completamente o mundo até então conhecido. O homem chegou onde nem nas mais 

fabulosas histórias futuristas e de ficção científica pensaria chegar. Grande parte das 

comodidades a que estamos habituados, e sem as quais não conseguimos imaginar nossa 

vida, foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas no decorrer do século passado. Nesta renovação 

de conceitos e ideias a arte não foi uma exceção e acompanhou a mudança dos tempos e dos 

pensamentos, começando por colocar em causa os arquétipos do século passado que, 

3 

 



Valéria Cristine Risson – “Mestrado em Educação Artística”. 

Dissertação: “O  Processo Criativo da Artista Plástica Joana Vasconcelos”. 

34 

inevitavelmente, acabaram por ser recusados e ultrapassados pelos artistas da nova geração. 

O rumo que a escultura tomou ao longo do século, pode ter sido a mais radical de entre todas 

as outras artes, tendo feito uma rutura radical com os cânones anteriores, passando a rejeitar 

todas as convenções que a definiram no passado histórico, reclamando a sua independência 

face aos princípios clássicos.  

 Enquanto anteriormente um estilo artístico atravessava vários séculos e gerações o 

século XX é marcado por um sem número de estilos que o atravessam, se sobrepõem e 

convivem entre si, desde o cubismo que tem início na primeira década do século, até ao 

surgimento das instalações, passando por correntes tão distintas como o Surrealismo e o 

Hiper-realismo. Resumindo, a escultura contemporânea é um ser em constante metamorfose, 

reinventando-se a cada momento, tentando ir até onde nunca se havia ido, reinventando-se 

numa contínua demanda em busca de novas formas de expressão. 

 

3.1.1 O Final do Século XX 

 Até recentemente a escultura era prejudicada por sua identificação com exigências 

do modernismo, porém, na década de 70 e ainda mais vigorosa na década de 80, a escultura 

desmobilizada de preceitos formais se abre para o uso de materiais diversos como: objetos 

descartáveis, aparelhos elétricos, têxteis, readymades e materiais industriais.  Assim 

como a pintura, a escultura se mostrou renovadora sobre os limites formais de meios 

artísticos julgados convencionais. E como meio expressivo a escultura se questiona a todo 

momento. Vale dizer, que ela ampliou seu campo criativo ao trabalhar com instalação, 

especialmente em espaços públicos.  

 A intenção da obra tridimensional surge como comunicação e aproximação da vida, 

deixando leituras, narrativas abertas que cabem ao observador interpretá-las. O trabalho de 

um escultor é sempre mais complexo, dado que existe sempre um fator de “risco” e, ao 

mesmo tempo, de “surpresa”, mais evidente na visibilidade da passagem e no transporte para 

a peça definitiva do que noutro campo das artes plásticas. 

 Portanto, poderíamos afirmar que a evolução de um escultor torna-se mais complexa, 

na sua realização artística, na medida em que o percurso que atravessa necessita de um 

extremo equilíbrio estabilizador e na medida em que existe uma espécie de doseamento entre 

a parte mental e material (física). O escultor é obrigado a criar uma visualização construtiva 

da escultura no sentido gradativo, iniciando-se com a abstração, dando lugar a uma 
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concretização progressiva, esboço, maqueta, até à concretização “real e material” de uma 

ideia previamente imaginada. Geralmente o projeto concebido pelos escultores fica 

frequentemente além daquilo que o artista pretendia. Nesta ordem de ideias, nascem e 

aparecem dificuldades que nem sempre são fáceis de resolver, dado que o acasalamento teria 

que ser perfeito entre o desejo, o prazer, o talento, o criar e, por fim, o dominar inteiramente 

o material através da sua concretização. 

 Quanto aos domínios da tradição moderna da escultura, as análises de Rosalind E. 

Krauss11 serviram de fio condutor à compreensão das mudanças ocorridas nesta linguagem 

e nas práticas artísticas a ela correlacionadas. Tal como Argan12, Krauss situa o princípio de 

uma crise na emergência da sociedade moderna, burguesa, momento em que a ideia de 

escultura como categoria universal entra em colapso. Os novos contornos foram 

identificados como uma exigência das vanguardas de se operar a escultura como uma 

categoria construída historicamente – o que significa dizer que para elas a categoria 

funcionara até o momento em que seu caráter histórico serviu como representação 

comemorativa. A lógica da escultura, como deveria ser vista, é inseparável da lógica do 

monumento.  

 Por virtude dessa lógica, uma escultura é uma representação comemorativa. É 

implantada em um local particular e sua linguagem simbólica discursa sobre o significado 

ou uso daquele local. Na escultura existe um esforço inerente à força natural da matéria, que 

coloca e situa a peça artística com outra imponência e outro olhar.  

 Exige-se muito da escultura, sem rodeios do que no caso da pintura. Quando a obra 

escultórica resiste ao tempo, a peça, pelo contrário, pode ter uma aderência plena e total, no 

que diz respeito ao campo receptivo. Já Krauss contra argumenta, traçando um percurso que 

mescla evolução histórica a análises pontuais de obra de arte, a crítica demonstra que a 

escultura do século XX apoia-se num cruzamento de tempo e espaço. Ao longo de todo 

século XIX, os escultores buscaram continuamente fornecer ao observador informações 

acerca das faces não vistas (e evidentemente impossíveis de ser) dos objetos inteiros 

                                                 

11 Rosalind E. Krauss, Critica e Historiadora, tornou-se, entre os anos 60 e 70, uma das mais influentes 

pensadoras da contemporaneidade artística. 

12 Giulio Carlo Argan nasceu na Itália a 17/05/1909, morreu 12/12/1992. Historiador e teórico da arte italiano 

e ex-prefeito de Roma. A partir da década de 1930 passa a ser conhecido no meio acadêmico internacional com 

seus estudos sobre arte medieval e renascentista. 
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embutidos no fundo do relevo. A autora contemporânea como Rosalind Krauss fará da 

escultura moderna não apenas o terreno do espaço, mas também do tempo, afirmando 

taxativamente:  

"A história da escultura moderna é incompleta sem a discussão das 

consequências temporais de uma disposição particular da forma. (...) Um dos 

aspetos surpreendentes da escultura moderna é a maneira pela qual manifesta 

a consciência crescente de seus criadores de que a escultura é um meio situado 

de modo peculiar na junção entre quietude e movimento, tempo parado e 

tempo que transcorre. Dessa tensão, que define a real condição da escultura, 

deriva seu enorme poder expressivo." Porta do Inferno (1880-1887) Krauss, 

Rosalind (citada em Anna Teresa Fabris) in Recontextualizando a escultura 

modernista. 

 Se a arte se realiza como um jogo que se funda na própria dinâmica da realidade, 

podemos dizer que se abre, em externalidade. Em Caminhos da Escultura Moderna, 

Rosalind Krauss parte do trabalho escultórico de Rodin, Picasso e Tatlin, segue pelo 

Minimalismo, instalações e happenings até à Land Art, identificando a externalidade como 

característica de obras cujo conhecimento se dá na experiência, por contato, na perceção não 

somente visual, mas no tempo e no espaço real, por oposição a uma abordagem ilusionista e 

idealizada, em que sujeito e objeto se encontram desconectados. Para Read, os sucessores 

imediatos de Rodin não apresentam nenhum interesse para a história da escultura moderna, 

a não ser pelo facto de terem transmitido os valores do mestre à geração seguinte.  

 O humanismo de que era portadora a conceção escultórica de Rodin e de seus 

seguidores parece responder de perto a essa busca de uma expressão de cunho nacional, que 

afere a modernidade das propostas artísticas a partir do seu grau de afastamento do código 

académico. 

 A arte é “uma coisa do passado” -  conforme postulou Hegel - e o devir dos artistas, 

é o confronto como tal ditame. Efetivamente, alguns artistas inteiram-se do presente ou 

projetam-se no futuro; porém, todos se confrontam com o passado. Olhar para trás, localizar 

um ponto de referência, citar; entre outros do mesmo género, estes gestos constituem, 

portanto, a base do processo criativo, mesmo que resida neles a sua condição ontológica. A 

tomada da consciência deste facto rotunda na clarificação do que o senso comum obscurece: 

na arte, nada é original e tudo é repetição-repetição de ideias, de métodos e de formas. 
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 A originalidade institui-se em mito modernista, como salientou Rosalind Krauss. A 

investigadora analisou a dicotomia originalidade/repetição para demonstrar que a produção 

artística consiste em repetir. Rodin é um dos artistas com que exemplifica o seu argumento: 

quando vivo, não acompanhava a feitura das suas esculturas, protagonizada por discípulos e 

técnicos, nem as inspecionava quando terminadas; após a sua morte, as suas esculturas 

continuaram a ser feitas a partir dos desenhos, modelos em barro e moldes em gesso que 

deixou. Em ambos os contextos, a autenticidade das obras de Rodin não se pôs em causa 

porque estas sempre tiveram o estatuto de “original”. 

 Para Krauss, o que importava era a intenção de Rodin e não a sua materialização. O 

problema da originalidade não surgia, pois, em Rodin, porque a sua produção artística era 

tecnicamente reprodutível por natureza. Assim, a diferença entre original e cópia perdia 

pertinência, já que a cópia era o original repetido.  

 No entendimento de Krauss, a questão que se coloca é a da habitual ausência de 

compreensão desta circunstância como característica de toda produção artística.  

 Para teóricos como Peter Burger13, por exemplo, tal deve-se à afirmação de uma 

perspetiva da arte kantiana no período moderno. Efetivamente, de acordo com esta linha de 

pensamento, uma produção artística desfuncionalizada - sem valências pratica, cognitiva ou 

moral próprias da pré-modernidade-autonomizar-se-ia da vida social. É quando se 

compreende a falácia que tal representa que se proclama o pós-modernismo na arte. 

 O fim da história da arte não é o fim da arte. O fazer artístico torna-se fluído. 

Criticando sua institucionalização, a arte buscou escapar aos rótulos disciplinares: estendeu-

se em um campo ampliado.  

 A noção de campo ampliado toma corpo em 1979, quando da publicação do célebre 

artigo da historiadora Rosalind Krauss: A escultura no campo ampliado que retoma a questão 

sobre a autonomia dos meios artísticos. A autora delineia um novo panorama da arte após 

1960, apontando que o termo “escultura” vinha sendo aplicado de modo muito abrangente 

na tentativa de rotular obras que, na verdade, não mais poderiam ser assim definidas, mas 

somente a partir de seus limites com a paisagem e com a arquitetura – através de uma 

combinação de duas exclusões - não-paisagem e não-arquitetura. 

                                                 

13 Peter Bürger é um dos teóricos mais influentes da arte avant-garde. Em seu livro famoso "Teoria da arte" 

Burger explica que o uso do termo "obra de arte", com base nos produtos de ponta, apresenta alguns problemas. 
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 Krauss expõe ainda que no chamado “pós modernismo”, “a praxis não é definida em 

relação a um determinado meio - escultura - mas sim em relação a operações lógicas dentro 

de um conjunto de termos culturais, para os quais vários meios – fotografia, livros, linhas 

em paredes, espelhos ou escultura propriamente dita – possam ser usados” (1998 p. 58). O 

discurso do historiador da arquitetura Anthony Vidler, buscando uma sintonia com a de 

Krauss, sustenta que se por um lado muitos artistas se apropriaram das questões da 

arquitetura, buscando criticar os termos tradicionais da escultura, os arquitetos buscaram o 

experimentalismo dos processos artísticos a fim de escapar dos códigos rígidos do 

funcionalismo moderno e dos modelos tipológicos.  

 Uma interseção que teria gerado, segundo o autor, um tipo de "arte intermediária" 

cujos objetos, embora se situassem em determinados meios ou linguagens, requereriam 

termos interpretativos dos demais meios que a ela se relacionassem. A necessidade de 

incorporar termos interpretativos diferentes exige umo utro olhar, que se multiplica.  

 A arte como práxis, no campo ampliado, se caracteriza por um amplo 

experimentalismo e abertura entre as chamadas disciplinas artísticas. 

 Cabe falar não mais de campo ampliado da escultura, mas sim campo ampliado da 

arte: imagem da multiplicidade de trocas que vemos realizadas entre os meios de produção. 

Ser artista é atuar em complexidade, transitando entre diferentes suportes e mídias. O perfil 

do artista contemporâneo é múltiplo.  

 A título de exemplo podemos falar de Vito Acconci, atuando na poesia, performance, 

instalação, filmes, fotografia e hoje atuante na arquitetura. Podemos falar de Robert 

Smithson transitando entre a apropriação de sítios, mapas, fotografias, filmes e a produção 

de um discurso através de textos que fazem parte da criação poética seu trabalho. O discurso 

contemporâneo trata de uma “morte da história da arte” em função tanto da falência da noção 

de história como narrativa legitimadora como do aparecimento de um outro complexo de 

práticas artísticas.  

 A arte, criticando sua institucionalização, buscou escapar aos rótulos, à 

especificidade dos meios; estende-se em um campo ampliado.  

 O importante trabalho de Rosalind Krauss deu-nos a chave para que possamos, hoje, 

ampliar sua compreensão e caracterizá-lo como imagem da multiplicidade. 

 O momento de contato com a escultura é expandido e adensado de modo a tornar-se 

um encontro prenhe de um acumulo de relações passadas e futuras entre observador e objeto. 
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3.2 A Obra de Joana Vasconcelos 

 As esculturas de Joana Vasconcelos são peças tridimensionais com volumes 

imponentes, sugestivos, enérgicos e imprimem força, magia, expressividade e alcançam uma 

forte vinculação com o telúrico enquadrado numa cenografia própria. A maior parte delas 

são caracterizadas pelo aparecimento da cor, surgindo assim intensamente, tornando-as 

apelativas. A cor é um elemento preliminar na sua construção dos objetos artísticos. 

 A marca pictórica é assim, um dos sinais cruciais no percurso imagético. Aludindo 

às cores com que impregna as suas peças, podemos dizer que são intensas e a variedade da 

qualidade das texturas riscadas, salpicadas, unidas, conferindo às superfícies um ar musical 

que as envolve de um mistério pela escolha dos matizes, convidando a percorrê-las à volta 

delas. Expandiu o pictórico para a tridimensionalidade. 

 Um dos aspetos mais notáveis da escultura moderna é o modo como manifesta a 

consciência cada vez maior de seus praticantes de que a escultura é um meio de expressão 

peculiarmente situado na junção entre repouso e movimento, entre o tempo capturado e a 

passagem do tempo. É dessa tensão, que define a condição mesmo da escultura, que provém 

seu enorme poder expressivo.  

3.2.1 O Processo de Criação 

 Para Cristobal Martin (1956) os processos de criação podem ser muito complicados 

de explicar e muitas vezes até incompreensíveis. As razões que levam à criação de uma peça 

podem ter origem em duas situações distintas, que acionam uma série de mecanismos 

criativos na cabeça de qualquer artista. Essas situações são a vontade criativa espontânea e 

a encomenda. 

 Para Joana Vasconcelos o processo de criação focaliza-se na reconstituição de 

objetos comuns, que todas as pessoas têm em casa. Transforma-os para a 

contemporaneidade, dando-lhes desta forma, uma nova configuração. Pode transforma-los 

em objeto maior, pode alterar a escala, pode relacionar com a arquitetura.  

 Só depois de ter a ideia é que vai em busca do material ideal, discute a viabilidade, 

investe na repetição do mesmo material com o intuito de torná-lo abstrato (Xavier, 2007). A 

técnica que mais usa é herdeira da joalharia, inserida no processo técnico que exige um 

grande rigor e precisão, implica olhar, pensar e representar. O desenho e a joalharia 
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envolvem pensar e pensar a técnica (Xavier, 2007). O seu processo artístico desenvolve-se 

assim, envolve a descontextualização e a seguir a recontextualização noutro universo, 

mantendo o luxo através da banalidade, através da vida de todos os dias (Ribeiro, 2005). 

 Joana Vasconcelos não trabalha o material nem a técnica, o que trabalha são as ideias 

e inquietações. Vai à procura da melhor forma para expressar uma ideia e não se deixa limitar 

pelos materiais ou pelas técnicas (Caetano, 2010). 

 “O processo de criação da forma é, para o escultor, uma meditação visual sobre a 

logica do próprio desenvolvimento orgânico.” (R. Krauss, pag. 303) 

 A natureza do processo criativo de Joana Vasconcelos assenta na apropriação, 

descontextualização e subversão de objetos pré-existentes e realidades do quotidiano. 

Esculturas e instalações, reveladoras de um agudo sentido de escala e domínio da cor, assim 

como o recurso à performance e aos registos vídeo ou fotográfico, colaboram na 

materialização de conceitos desafiadores das rotinas programadas do quotidiano. Também 

tem uma grande preocupação em existir uma maior distanciação visual entre a obra realizada 

e o espectador, tratando-se inexoravelmente de dois espaços.  

 O primeiro espaço é o espaço que a peça escultórica ocupa através do seu volume e 

o segundo espaço, o que diz respeito ao preenchimento em redor da peça e mesmo dentro 

dela em alguns casos, para poder viver e respirar livremente.  

 É isso é muito importante pois as dimensões geralmente monumentais da obra 

escultórica à escala arquitetónica permite que o escultor domine o ambiente. 

 Possui um sentido muito seguro da forma no espaço, que lhe permite pôr em prática 

a sua criação, sem qualquer limitação. Debruça-se, regularmente, sobre monumentos. Em 

vez da presumível leitura da narrativa que lhe subjaz, baseada numa retórica da celebração 

de determinado feito, o tratamento ao qual a artista os sujeita converte-se em caixa-de-

ressonância das suas simbologia.  

 Uma atração pela memória perpassa pela abordagem efetuada por Vasconcelos; 

porém, à artista importa, igualmente, o sentido do lugar que o património edificado gera 

hoje.  

 Umas vezes é a escultura que invade o espaço do espectador, outras vezes é o 

espectador que é introduzido no espaço escultórico. Estas qualidades tornam-se ainda mais 

nítidas, se compararmos as suas obras com outros artistas. No dizer do saudoso crítico 

Joaquim Matos Chaves: “E uma atmosfera ritual instaura-se, inevitavelmente, na relação que 

se estabelece entre a obra e o apreciador (…).”  
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 E se o criador pulsa efetivamente em sintonia com suas com essas quietudes, 

manifestam ainda um misterioso sentido de monumentalidade que é indiferente às reais 

dimensões do objeto materializado. O segredo das proporções – é segredo porque nem 

sempre é percetível – explica, nas suas harmonias ou desarmonias, o verdadeiro significado 

de escala e sua repercussão nos estados anímicos subliminares. O ambiente fica repleto de 

solicitações emotivas, sendo portanto um local mágico” (1987). 

 A repetição quase obsessiva do mesmo elemento, que está na origem de cada uma 

das suas obras, não é mais que uma transposição do tempo no espaço material da escultura. 

 Suas obras apontam para uma nova direção da Escultura Contemporânea. As 

características de suas obras encontram-se também muito presente com o ambiente em que 

são inseridas, criando uma desmultiplicação de funções que a obra existe e, nessa medida, e 

nessas circunstâncias opta por utilizar diferentes materiais para a concretização de seu objeto 

de trabalho, juntando-se num aglomerado, ajustando àquilo que pretende. Procura cada vez 

mais a junção de materiais de diferentes qualidades plásticas oposta entre si, tanto nas 

esculturas que seguem a linha Figurativa como nas que seguem a linha abstrata. 

 Sempre procurou em suas esculturas um esforço inerente à força natural da matéria, 

que coloca e situa a peça artística com outra imponência e outro olhar. 
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Metodologia                                     

 

 Esse estudo vem com a intenção de pesquisar o processo de criação da artista 

plástica Joana Vasconcelos, tendo como enfoque os procedimentos usados pela artista 

para produzir seus trabalhos em arte, sem perder de vista as teorias nas construções de 

suas obras. 

 E, para entender a arte como expressão daquele que produz, é necessário estudar 

o processo de criação do artista na construção de sua obra de arte. Sendo assim o Estudo 

de Caso é a justificação da escolha do método da minha dissertação.  

 O estudo de caso, como base científica, auxiliará nas pesquisas, mesmo não seja 

um método específico de pesquisa, mas sim uma forma particular de estudo, como afirma 

André (2008). No caso desta pesquisa, a afirmação nos assegura que será a maneira ideal 

de compreender o processo de criação da artista, dadas as singularidades existentes no 

contexto desse percurso trilhado pelo criador da arte. 

 Assim, a compreensão do sujeito como constituído e constituinte do contexto 

social no qual está inserido, podemos qualificar a obra de arte (pintura, escultura, 

instalação, desenho, dentre outras) como uma forma de comunicação, de linguagem pois, 

por meio do significado que ela carrega e da relação com o contexto social no qual está 

inserida, ela possibilita aos sujeitos a construção de múltiplos sentidos singulares e 

coletivos. 

 O contato com a Equipa de trabalho de Joana Vasconcelos em seu atelier foi o 

primeiro passo (cf Anexo 1, fotografia nº 7, pag. iv), deparei-me com um grande espaço 

e uma equipa que fez surgir muitas questões a volta do conceito Joana Vasconcelos.  

 Que dimensões atingiram, como conseguia envolver tantas pessoas, conquistando 

tantos adeptos e também opositores?  

4 
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 Democratizadora da arte, talvez, tendo em conta que desencadeou a maior 

aceitação, de sempre, do público no que diz respeito a uma Retrospectiva Artística.  

 Tanta contradição em particular, no que diz respeito a uma Artista Plástica que 

leva multidões a suas exposições, deixa-nos a pensar no tipo de Educação Artística que 

queremos promover e o que queremos legar às novas gerações. 

 Nesse contexto, buscar-se-á algo mais que o fascínio da obra de arte entregue ao 

público; tentar-se-á rastrear o que norteia o artista no seu processo de criação sendo 

possível nesse percurso, encontrar vestígios de armazenamentos e experimentações. 

 Esse armazenamento é realizado de várias maneiras, desde informações lidas, 

ouvidas e presenciadas para a concretização da obra, até reflexões e registros deixados 

nas agendas, cadernos e correspondências. Sobre tal aspecto, Salles (1998, p. 142-143) 

afirma:  

“No momento da construção da obra, hipóteses de naturezas 

diversas são levantadas e vão sendo postas à prova. São feitas 

seleções e opções que geram alterações e que, por sua vez, 

caracterizam-se em novas formas. É nesse momento de testagem 

que novas realidades são configuradas, excluindo outras. E, assim, 

dá-se a metamorfose: o movimento criador. Tudo é mutável (...) O 

ato criador mostra as experiências do artista com limites e 

tendências. Encontramos testagens em rascunhos, croquis, plantas, 

esboços, roteiros, maquetes, copiões, projetos, ensaios, contatos, 

story-boards. A experimentação é comum, a unicidade está no 

modo como as testagens se dão na materialidade das opções e nos 

julgamentos que levam às escolhas.” 

 

 Reiterando a fala da autora acreditamos que a experimentação, sempre presente 

no ato criador, e encontrada em desenhos, rascunhos, estudos, croquis, planeamentos, 

ensaios, maquetes, projetos, dentre outros, que direcionara para a construção do objeto de 

arte final. 

 Outro local vivo muito mencionado na arte contemporânea, é o pensamento do 

artista, sua reflexão subjetiva e todo o arcabouço de seu pensamento atrelado a tudo lê, 

vê, vive, constata, devolvendo, ou mesmo propondo ao público em forma de arte.  

 Trata se de uma forma de entender, ver e valorizar a arte que se encaixa em 

pressupostos pós-modernos, ou porque não dentro da hipermodernidade, como afirma 
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Gilles Lipovetsky: “Joana Vasconcelos representa uma nova geração de artistas da 

hipermodernidade” Libovetsky,G., consultado em 

(http://comartecultura.wordpress.com/2012/06/04/joana-vasconcelos-uma-manta-de-

retalhos-neobarroca-dadaista-e-popular/). 

 Em sua produção criativa, apropria-se, descontextualiza e subverte objetos banais 

do quotidiano, como humor e curiosidade sem prescindir do sentido do belo.  Uma 

artista contemporânea que cria o que observa na sociedade global, de forma quase que 

caricatural. Aproxima-se do “read-made” do dadaísmo, a partir do momento que usa 

objeto banal do quotidiano onde passe a ser Arte. 

 Nesse percurso de armazenagem e experimentação, o artista procura entrar em si 

mesmo, examinando suas raízes e recantos mais profundos, exprimindo as coisas de seu 

ambiente, as imagens dos seus sonhos e os objetos de sua lembrança. A arte permite o 

erro, a hibridização, a mistura; permite que esse indivíduo crie sua linguagem como 

tradução de sua cultura, aquele que absorve todos os movimentos vivenciados por ele. 

“(...) se a própria existência quotidiana lhe parecer pobre, não a acuse. Acuse a si mesmo, 

diga consigo que não é bastante poeta para extrair as suas riquezas” (RILKE, 2002, p. 

27).  

 No livro Cartas a um jovem poeta, Rainer Maria Rilke14 Afirma que, o artista deve 

ter consciência do “seu eu”, deve ouvir-se, explorar suas singularidades, amadurecer cada 

olhar, e sentimento para que, no momento seguinte, não tenha dúvida de se expor e de 

demonstrar em sua obra, o que é e como pensa. Nessa proposição, o artista deixa seu 

legado processual, suas informações diversas sobre criação e lança luzes sobre momentos 

diferentes da criação. A organização das anotações não são lineares e nem sempre 

corresponde a somente uma obra de arte, mas ao contexto em que vive. 

 No final pretende-se que esse estudo de caso tenha sido fundamental para 

aumentar nossa sensibilidade diante da complexidade do processo de criação em arte. 

 

 

4.1 O Estudo de Caso 

 

                                                 

14 Rainer Maria Rilke, por vezes também Rainer Maria Von Rilke 1875- 1926, foi um poeta de língua alemã 

do século XX. Escreveu também poemas em francês. 

http://comartecultura.wordpress.com/2012/06/04/joana-vasconcelos-uma-manta-de-retalhos-neobarroca-dadaista-e-popular/
http://comartecultura.wordpress.com/2012/06/04/joana-vasconcelos-uma-manta-de-retalhos-neobarroca-dadaista-e-popular/
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 O estudo de caso, mesmo que não seja um método específico de pesquisa e sim, 

uma forma particular de estudo como afirma André (2008), torna-se neste trabalho de 

investigação, uma base científica de auxílio uma vez que nos assegura uma maneira ideal 

de compreender o processo de criação da artista plástica Joana Vasconcelos, definido a 

partir das singularidades existentes no contexto de todo o seu percurso trilhado na criação 

da sua arte. Conforme salienta Stake (2003: 134), “o estudo de caso não é uma escolha 

metodológica, mas uma escolha sobre o que pode ser estudado”, podendo ser mobilizada 

uma diversidade de métodos; não são, no entanto, estes últimos ou as técnicas utilizadas 

que o definem, antes, o interesse pelos casos, pelo contexto, pelos fenómenos que ocorrem 

numa situação particular. Tratando-se de um caso simples ou complexo, ele é um facto 

específico, um sistema com fronteiras, no âmbito do qual os investigadores deverão tomar 

decisões estratégicas para perceberem quanto e até onde a complexidade deste pode ser 

estudada. Nem tudo acerca do caso poder ser avaliado e compreendido, o que implica 

escolhas por parte dos investigadores. 

 Alguns autores de referência especificam o Estudo de Caso como sendo: “a 

exploração de um sistema limitado, no tempo e em profundidade, através de uma recolha 

de dados profunda envolvendo fontes múltiplas de informação ricas no contexto” 

(Creswell, 1994). Ou ainda como, “uma investigação empírica que investiga um 

fenómeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto 

não são bem definidas (...) em que múltiplas fontes de evidência são usadas” e “É a 

estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o 

“porquê” de acontecimentos atuais (contemporary) sobre os quais o investigador tem 

pouco ou nenhum controlo” (Yin, 1994). 

 Ainda Yin (1989), afirma que o estudo de caso pode ser utilizado em vários 

cenários contextuais, fenomenológicos, disciplinares e ter subjacentes objectivos 

diversificados, e que pode ser conduzido para três própositos básicos: explorar, descrever 

e explicar. Bogdan e Bilken (1994) sublinham a importância do enfoque na análise dos 

processos em vez dos resultados. Numa tentativa de síntese, Gomez, Flores & Jimenes 

(1996) concluem que, bem vistas as coisas, os objectivos que orientam um Estudo de 

Caso podem ser em tudo coincidentes com os da investigação educativa em geral: 

“explorar, descrever, explicar, avaliar e /ou transformar.” 

 Guba e Lincoln (1985), Yin (1989), White (1992) e Marshall e Rossman (1995) 

identificam própositos e/ ou designições distintas que subjazem ao estudo de caso. Estes 

últimos autores também apresentam própositos semelhantes, identificam quatro 
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categorias ou interesses inerentes à realização de estudos de caso: “estudos exploratórios” 

(investigar fenómenos pouco conhecidos para identificar variáveis importantes e gerar 

hipóteses para investigações futuras e mais alargadas); “estudos explanatórios” (incidem 

na explicação de forças que originam o fenómenos em estudo e procuram identificar redes 

plausíveis de causas que o afetam); “estudos descritivos” (procura-se documentar o 

fenómeno de interesse); “estudos preditivos” (visam predizer os resultados de um 

fenómeno e prever situações e comportamentos resultantes do fenómeno). 

 Em qualquer das situações, um estudo de caso incide no particular, no especifico 

e no singular (Lüdke e André, 1986; Yin, 1989; Stake, 2003). 

 O Estudo de Caso pode ser igualmente uma modalidade de investigação mista, 

proporcionando uma melhor compreensão sobre o caso a estudar. Existem vários tipos de 

estudo de caso, Stake (2003:136 139) identifica três possíveis interesses ou incidências 

na abordagem do estudo de caso: “intriseco”, “instrumental” ou “estudo de caso 

colectivo”. No caso da abordagem “intrinsica” os investigadores são mobilizados por um 

interesse na compreensão do caso particular e não tanto por um fenómeno genérico ou 

generalizável. O objectivo primeiro para o estudo de caso é a sua idiossincrasia e a 

compreensão aprofundada mais do que a comparação e generalização dos resultados. O 

instrumental, quando um caso é examinado para fornecer introspeção sobre um assunto, 

para refinar uma teoria, proporcionar conhecimento sobre algo que não é exclusivamente 

o caso em si; nessa situação o estudo de caso funciona como um instrumento para 

compreender outro(s) fenómenos(s), e o colectivo, quando o caso instrumental se estende 

a vários casos, para possibilitar, pela comparação conhecimentos mais profundos sobre o 

fenómeno, população ou condição Stake propõe que, ao utilizar o método estudo de caso, 

deve-se considerar que o conhecimento gerado proporcione mais clareza por encontrar 

ecos nas experências pessoais, uma vez que, a interpretação do leitor traz para à pesquisa 

suas vivências e compreensões. 

 Cada artista desenvolve as suas particulariedades apreendidas a partir da sua 

cultura, do seu ambiente social, sendo estas características portanto, dados fundamentais 

para o desenvolvimento da investigação.  

 O propósito de um estudo de caso é descrever completa e literalmente a situação 

a investigar, sendo imprescindível a descrição de entrevistas e de elementos relativos ao 

processo de criação utilizados pelos artistas com desenhos, anotações e outros materiais. 

 Este conjunto de componentes leva-nos a uma compreensão da obra final e releva 

novas descobertas e novos significados. A indução é fruto da descoberta pela 



Valéria Cristine Risson – “Mestrado em Educação Artística”. 

Dissertação: “O  Processo Criativo da Artista Plástica Joana Vasconcelos”. 

47 

retroalimentação da pesquisa, criando novos conceitos e compreensões do projecto final 

da obra de arte. 

 Para o estudo do processo de criação, o pesquisador deve organizar o seu objeto 

de pesquisa numa série de etapas, tornando assim legíveis os documentos que tem em 

mãos. O início do estudo é gerado a partir de um pró texto, que é um novo texto, onde o 

pesquisador organiza em sistemas teóricos e lógicos um conjunto de elementos 

colectados. Mesmo tendo seus pontos de vista pessoais, o pesquisador deve estar ciente 

deles e ser sensível à perceção de como eles afetam ou podem afetar os dados que possui. 

Deve tentar controlá-los, não negá-los, tendo consciência de que eles existem. Deve tomar 

providências teóricas e metodológicas para que não desvirtuem o ponto de vista original.  

 Conforme salientam Lüdke e André (1986: 21), “o objeto estudado é tratado como 

único, uma representação singular da realidade que é multidimensional e historicamente 

situada”. A preferência por um estudo de caso, nomeadamente em investigação 

qualitativa e no domínio da educação, centra-se fundamentalmente, como reconhece 

Merriam (1998: 19), na importância que se atribui a uma compreensão em profundidade 

de uma situação e dos significados que a envolvem ou lhe estão subjacentes; “o interesse 

incide no processo mais do que nos resultados, no contexto, mais do que numa variável 

específica, na descoberta, mais do que na confirmação”, ainda que, os insights emergentes 

e resultantes do estudo de caso possam vir a influenciar políticas, práticas e futuras 

investigações, mesmo quando a investigação tem um interesse predominantemente 

intrínseco (Stake, 2003).  

 Em síntese, o Estudo de Caso é uma investigação empírica (Yin, 1994) que se 

baseia no raciocínio indutivo (Bravo, 1998; Gomez, Flores &Jimenez, 1996) que depende 

fortemente do trabalho de campo (Punch, 1998) e que se baseia em fontes de dados 

múltiplas e variadas (Yin, 1994). 

 Nos pontos seguintes deste capítulo incidiremos sobre os aspetos que 

anteriormente referimos, situando-nos no nosso caso concreto e no percurso da nossa 

investigação, bem como na contextualização e caracterização do caso estudado.  
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Apresentação e Análise de Resultados 

5.1 Percurso Artistico de Joana Vasconcelos 

 Os estudos artísticos de Joana Vasconcelos começaram no Ensino Secundário na 

Escola António Arroio, em Lisboa. Após tentativas frustradas de entrar no curso de 

Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa foi estudar 

na Escola AR.CO – Centro de Arte e Comunicação Visual. Nesta escola permaneceu por 

sete anos. Teve aulas de Joalharia e Desenho, e também fez um ano de Design no IADE 

- Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing - ao mesmo tempo que frequentava a 

AR.CO. O Desenho ensinou-lhe a pensar e a olhar, a Joalharia ensinou-lhe a planificar e 

a desenvolver os projetos do princípio ao fim, foi de uma forma natural que escolheu a 

Escultura para expressar os seus pensamentos (Valenciano, 2008).  

 A escultura é aprendida, também, exercida como uma extensão da prática da 

joalharia. O exemplo mais acabado está quando acompanhava o namorado na elaboração 

dos seus trabalhos no respetivo curso de Arquitetura. O ambiente versátil da AR.CO 

possibilitava a cada aluno compor o seu currículo o que à permitiu transitar, com 

frequência, entre disciplinas, experimentando, assim, o que quisesse.  

 Joana Vasconcelos pertence a uma família de criativos, onde nunca foi 

questionada a sua ambição artística. O seu pai foi fotógrafo, de quem talvez tenha herdado 

o olhar particular sobre o mundo.  

 A avó pintava, e a mãe que a ajudava a transportar as peças para as exposições,  

estudou decoração. Contudo Joana Vasconcelos buscava precisão, destreza manual, 

raciocínio, procurando a modalidade certa para a sua expressão (Gonçalves, 2001). 

5 
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 A sua primeira peça de exposição, Flores do meu Desejo (cf. Anexo 1, fotografia 

nº 1, pag. i), foi inspirada num filme de Almodôvar, exposta na Estufa-fria, com o grupo 

da FBAUL - Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. A peça foi vendida ao 

colecionador e artista Pedro Cabrita Reis. Na sequência Joana Vasconcelos recebe o 

convite de João Fernandes para expor coletivamente no museu Serralves do Porto, para 

onde criou a peça Ponto de Encontro (Ribeiro, 2005). Foi nos degraus da discoteca Lux 

que a obra A Noiva (cf. Anexo 1, fotografia nº 3, pag. ii), um lustre feito com 14 mil 

tampões femininos, esteve exposta pela primeira vez (Gonçalves, 2001). A partir desta 

obra Joana Vasconcelos passou de artista desconhecida a figura polémica. 

5.2 Processo Criativo 

 Uma obra para Joana Vasconcelos começa com uma pergunta, “como vou falar 

sobre isto?” (Vasconcelos, cit. Por Barnabé, 2010, p 128) A seguir elabora associações 

como os pontos mais importantes, os materiais servem o propósito da obra, são processos 

e são igualmente, possibilidades, não há matéria prima definida. Depois das suas ideias e 

dos projetos, a continuação do trabalho passa pela sua equipa técnica, especialistas em 

assuntos que a artista não domina completamente.  

 No entanto tudo é supervisionado por Joana Vasconcelos (Xavier,2007). Lida 

descomplexadamente com a dessacralização da arte e o lugar do artista, afastando a 

imagem do artista trancado em seu ateliê a produzir, isolado e longe do mundo (Barnabé, 

2010). Todas as etapas das obras são acompanhadas por si, desde o desenho até a sua 

conclusão, porque sabe que por mais que haja explicações, é o artista que conhece a obra 

e sabe exatamente o que pretende e onde quer chegar (Nuno & Duarte, 2010). O olhar 

sobre o mundo amplia a sua pesquisa e o pensamento sobre as coisas.  Cumpre o 

papel de jornalista quando vai em busca de novas questões e sobre elas critica, tanto pode 

ser a violência como o consumismo, tanto podem ser as suas raízes como o futuro. É 

aquilo que nos rodeia (Caetano, 2010).   

 O processo de criação da artista focaliza-se na reconstituição de objetos comuns, 

que todas as pessoas têm em casa. Transforma-os para a contemporaneidade, dando-lhes 

desta forma, uma nova configuração. Pode transforma-los alterando a sua escala ou pode 

relaciona-los com a arquitetura. Só depois de ter a ideia é que vai em busca do material 

ideal, discute a viabilidade, investe na repetição do mesmo material com o intuito de 

torná-lo abstrato (Xavier, 2007).  
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 A técnica que mais usa é herdeira da joalharia, inserida no processo técnico que 

exige um grande rigor e precisão, implica olhar, pensar e representar. O desenho e a 

joalharia envolvem pensar e pensar a técnica (Xavier, 2007).  

 O seu processo artístico desenvolve-se assim, envolvendo a descontextualização 

e a seguir a recontextualização noutro universo, mantendo o luxo através da banalidade, 

através da vida de todos os dias (Ribeiro, 2005). Neste sentido recicla iconografias e 

linguagens familiares ou estereotipadas, explora a intertextualidade (Zaya, 2010). 

 Reinventar identidades, re-perspetivar as coisas, dar uma nova visão às coisas que 

já existem, não altera os objetos, não corta, não pinta, não os representa, não muda a sua 

identidade. Descontextualiza-os para dar-lhes outra identidade, outra perspetiva sobre a 

banalidade (Barnabé, 2010). A plasticidade da obra é, precisamente, esse jogo que 

intervém entre uma situação específica, um facto, uma relação de poder e um micro 

conflito da vida quotidiana, por um lado, e por outro, uma proposição genérica, escultural 

e abstrata (Lebovici, 2010). 

 Yo parto de la realidad para transformar la en irrealidad, para generar 

irrealidades. Losarquitectos y los diseñadores parten de la irrealidad para crear la 

realidad. Entonces, claro que hay un cruce entre estos dos mundos: en el medio nos 

juntamos (Vasconcelos, cit. por Valenciano, 2008, p. 65) 8. 

 O croché é usado de uma forma contemporânea. Um material que foi desprezado 

por ser símbolo de uma “prisão”, os crochés hoje unidos em forma de rede sobre as peças 

simboliza esta mesma prisão (Pires, 2008). Joana Vasconcelos ao utilizar o croché nas 

suas obras (cf. Anexo 1, fotografia nº 2, pag i), associa a realidade de mulheres prendadas 

e um conceito associado à casa, procura, também, passar uma dimensão crítica porque o 

croché foi durante muitos anos, das poucas coisas que as mulheres puderam fazer para se 

expressarem. Era-lhes negada a possibilidade de trabalhar, de participar na sociedade, de 

votar. E a forma como as mulheres se expressam através do croché é especial, com 

raciocínios matemáticos, pontos e contas, na maioria das vezes, deveras elaborados.  

 O croché não é apenas um adorno para colocar sobre a mesa, espelha uma grande 

inteligência e criatividade. A artista salienta que nunca recuperou o croché, nem o tricô, 

nem trabalhos manuais tradicionalmente femininos: eles sempre existiram e tiveram a sua 

dignidade (Nunes & Duarte, 2010).  

 Acolhe na sua obra tanto o passado e o presente do seu país, como o passado e o 

presente de outras culturas, recorrendo à nova linguagem e aos artefactos familiares do 
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mundo em que vive, a partir do qual diferentes discursos se intercetam ou um discurso se 

transforma e contamina os outros.  

5.3 Os Materiais Utilizados por Joana Vasconcelos 

 De entre os materiais que utiliza estão o croché, o vidro, o algodão, o plástico, um 

tampão ou um espanador, todos trabalhados com a mesma nobreza. São ideias fortes, 

opiniões assertivas, até insolventes, vindas de um fundo profundamente humanista 

(Barnabé, 2010). Todavia, flanelas, meias, espelhos, velas, balões, brincos, objetos de 

supermercado, de bazar, de casa, servem a artista no seu ato de rebeldia e de 

inconformismo com a tradição escultórica e a necessidade de novas formas de expressão, 

de comunicação, de material e de técnica, tornando-se intimamente ligada ao 

contemporâneo (Valenciano, 2008).  

 São materiais do quotidiano que as pessoas facilmente identificam, de certo modo, 

tudo o que não se espera que seja arte e que Joana Vasconcelos transforma de uma 

maneira sedutora e irónica. Daí o seu recurso e a sua eficácia visual e simbólica (Nunes 

& Duarte, 2010). 

 As formas protuberantes que se desenvolvem através da acumulação e da 

sobreposição de matérias tecidas ou tricotadas tem a ver com uma mulher e com o 

feminino pelas suas associações temáticas à rotundidade, ao volume e ao tato, e atribuem 

perceção de uma prática ao saber feminino (Lebovici, 2010). 

 “Trago coisas do privado para o público, a mulher fica fechada nos trabalhos 

domésticos de pequena escala. Quando eu trago a renda, o bordado, o cozinhado para 

uma escala pública, dou-lhe outra visibilidade. O tampão, o crochet, o garfo, a garrafa são 

internacionais, é uma linguagem globalizada, tem a ver com as mulheres de todo o 

mundo” (Vasconcelos, cit. por Xavier, 2007, p. 104 e 106). 

 

5.4 Inspirações para a Criação das suas Obras 

 

 Joana Vasconcelos aceita a política da sua obra. Fala e pensa sobre o tempo 

presente e sobre o futuro. Todo o seu trabalho envolve civilidade, envolve questões, 

envolve situações do quotidiano, envolve a condição da mulher, o consumismo, o modo 

como tratamos o planeta, os animais, analisando nestas perspetivas, praticamente todas 

as peças envolvem um facto político.  
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 Podendo ser mais ou menos acutilante, mais ou menos dramática, mais ou menos 

bela, mas o seu ponto de partida é sempre o nosso mundo. Os artistas tem a função de 

observar, analisar, criticar, perspetivar, filtrar, recontextualizar. Tudo isto é uma atitude 

política. Voltar atrás e questionar, para a artista, faz parte do seu processo criativo (Nunes 

& Duarte, 2010). 

 Joana Vasconcelos carrega consigo a noção de globalização como uma realidade 

quotidiana, encerrado num discurso particular, através desta ideia que emprega em 

transmitir a ambiguidade dos seus trabalhos, da internacionalização dos discursos, 

podendo ser por um lado restrito e por outro abrangente, generalizado, ou seja, pode ser 

analisada através das diversas faces e de diversas maneiras (Vasconcelos, 2007).  

 Joana Vasconcelos aborda a decomposição e a fragmentação do espaço público e 

da experiência do objeto na escultura moderna e contemporânea por via do poder de 

absorção e de apropriação, de hibridez, da saturação visual e do deslocamento que 

caracterizam e revitalizam as esculturas (Zaya, 2010). 

 Momentos e obras que são radicais, que mudaram a forma como olhamos para o 

mundo ou fizeram um corte radical no pensamento, são também fontes de inspiração para 

Joana Vasconcelos. Como exemplo podemos citar obras de Marcel Duchamp, que 

serviram de referência para outras obras da artista. Mais do que nomes de artistas, gosta 

de boas peças, gosta de coisas que surpreendam e que façam pensar (Nunes & Duarte, 

2010). Joana Vasconcelos tem um trabalho específico, muitas peças podem ser 

relacionadas às técnicas da moda, do desenho e do design, a sua base é produzir 

transformando a realidade, ou seja, trabalha um conceito. Alimenta-se da realidade que 

acerca, associa a tradição, as técnicas e o material, assim sendo, nem as artes menores são 

deixadas de fora, é essencialmente um diálogo contemporâneo, irónico e crítico da época 

que estamos a viver (Valenciano, 2008).  

 Para Lebovici (2010) o seu estilo atual, é de uma doutrina de unidade nas artes e 

de um regresso à natureza, como da renovação dos utensílios intelectuais indispensáveis 

à reorientação da modernidade na direção do interior, fala-se assim das artes decorativas 

que se feminizaram e o regresso ao privado. As mulheres são as grandes inspirações, as 

consumidoras e as atrizes do interior. São estas associações que suscitam a 

contemporaneidade no trabalho de Joana Vasconcelos (Lebovici, 2010). 



Valéria Cristine Risson – “Mestrado em Educação Artística”. 

Dissertação: “O  Processo Criativo da Artista Plástica Joana Vasconcelos”. 

53 

5.5 Portugal como Inspiração 

 Lageira (2007) elucida que Joana Vasconcelos não confronta com a grande arte, 

a arte de massas, ou o kitsch, ela subverte e atribui outras funções aos materiais que utiliza. 

Zaya (2010), assenta que as intervenções que Joana faz a partir da portugalidade, ou seja, 

as intervenções que faz dando uso à cultura portuguesa não são formas de denegrir ou 

ofuscar o património cultural, na maioria das obras oferece a oportunidade para repensar 

tradições, monumentos ou espaços que perderam o significado e os seus referentes, cuja 

presença foi afastada para o signo do turístico, para o baú esquecido das recordações ou 

o arquivo da indiferença e do mau gosto. 

 Joana Vasconcelos não propõe apenas um comentário estético sobre a sociedade 

portuguesa mundializada. Abre um campo de investigação quanto às estratégias estéticas. 

O material oferece também um espelho de aumento à instituição artística (Lebovici, 

2010). 

 Assume plenamente que o seu espaço de trabalho, os objetos e a sua vida diária 

são Portugal (Pedro, 2005). Carrega consigo a cultura portuguesa por onde quer que vá, 

estabelecendo um confronto dos contrastes, das diferenças e das sintonias. As suas 

inspirações estão na cidade, nos cafés, nas drogarias, nas ruas, no seu país. 

Internacionaliza a essência portuguesa. Usa a normalidade ou a banalidade como 

materiais de trabalho (Pedro, 2005). Não faz nada a partir dos materiais, mas da análise 

do mundo e da sua condição de mulher e de portuguesa. Importa saber como suas obras 

são feitas do mundo e sobre este reflete um olhar crítico (Nunes & Duarte, 2010). 

5.6 A Critica e a Arte 

 Joana Vasconcelos crítica o consumo e o fetichismo da mercadoria, ou seja, uma 

crítica ao fascínio que a mercadoria e os bens de consumo exercem sobre as pessoas, do 

modo como consomem sem a percepção da necessidade, apenas como apelo e convite ao 

prazer. A crítica constrói-se quando apropria-se destes bens de consumo, como material 

base das suas esculturas e das suas obras. Recontextualiza-os ao desviar um objeto da sua 

função original à qual estava associado, apropriando-o depois numa função simbólica, 

representacional. O modo como opera, apropria o objeto, desvia-o da sua função, e 

atribui-lhe um novo valor, tem a ver com a sua dimensão simbólica, o que quer dizer, o 

que nos transmite, portanto, ela faz esta crítica dos bens de consumo, enquanto objetos de 

desejo.  
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 Mesmo quando critica o consumismo, entendido aqui, como ideologia no sentido 

em que chama a atenção para a sociedade do desperdício, do regime de vida de produção 

e consumo sucessivo.  

 Ao utilizar os objetos do quotidiano, atribui-se-lhes um novo estatuto, que é o 

estatuto da arte, usa também a ideia do ready-made, as pessoas passam a ter uma relação 

com os objetos não de consumo material mas de consumo simbólico, passando a ter um 

estatuto de adoração (Miguel Amado, 2011, comunicação pessoal, 19 de Abril). Vivimos 

en una sociedad consumista. Antes no había consumismo, había pensamiento. Com el 

traslado de lo privado a lo público hemos perdido esa capacidad de producir nosotras el 

control sobre el interior. Me interesan las cosas buenas del pasado. (Vasconcelos, cit. 

Por Valenciano, 2008, p. 58) 9 

5.7 Espectadores 

 A primeira reação que Joana Vasconcelos quer é que o “espectador goste” e 

encante-se com a obra, num segundo momento de em atenção ao “material de que a obra 

foi feita.” A artista pretende amarrar o espectador para além dos trinta segundos habituais. 

Consoante o tempo que um espectador contempla, as suas obras vão perdendo a primeira 

impressão e a seguir dá-se a abertura para o surgimento de questões. Dentro dos níveis de 

apreciação da obra, há os que preferem ficar com a primeira parte onde ainda reina a 

beleza e há os que buscam e encontram os vários significados dentro de um segundo olhar.  

 Usa objetos de mau gosto para provocar os olhos dos espectadores na busca de 

algo mais significativo. Suas obras atraem primeiramente pela beleza e a seguir 

questionam-na (Barnabé, 2010). 

 “Claro que a minha obra tem a intenção de ser espetacular, e isto é algo que se 

aprende com a moda; a importância do primeiro olhar, do primeiro impacto. Para os 

captar a obra de arte tem de competir num terreno em que tem a concorrência da moda, 

do design, da publicidade. O que é necessário, depois, é conseguir trabalhar o suficiente 

para que esse primeiro olhar dê lugar a um segundo olhar, em que as coisas começam a 

ganhar um sentido diferente” (Vasconcelos, cit. por Melo, 2002, p. 130). 

 Algo surpreendente à primeira vista nas obras de Joana Vasconcelos é o seu 

imaginário, ao mesmo tempo, divertido e feroz, cómico e virulento, que as artes de massas 

não partilham, devido ao risco de poderem perder o seu público e, por conseguinte, o seu 

nicho de mercado (Lageira, 2007).  
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 As suas estratégias não são sistemáticas e nem programáticas, mostram um desejo 

de recuperar a experiência do real, absorvida pela cultura de massas (Zaya, 2010). 

 Joana Vasconcelos tem um intenso desejo que o espectador veja e analise a sua 

obra mais profundamente, examine os pontos que façam sentido ou não, disse que as 

obras se observe quando as questões são desenvolvidas. A artista sabe que algumas obras 

conquistam assim como outras não o fazem, ela não quer que as suas obras carreguem 

apenas o conceito de beleza, quer muito mais do que isto, quer relações mais profundas 

(Pires, 2008). 

 O Palácio de Versalhes que é o Lugar da Arte e os artistas sentiam-no seu, 

trabalhavam-no, não como um espaço expositivo, mas sim como um Lugar habitado pela 

arte. É um espaço cheio, completo, rico, ao qual, aparentemente, nada mais pode ser 

acrescentado. O palco perfeito para celebrar a ousadia, a experimentação e a liberdade; o 

génio criativo apreciado como em mais nenhum outro lugar. Com este mecanismo de 

perceção mais direto, facilitador da identificação com a obra de Joana Vasconcelos há 

uma lógica de identificação do visitante, do espectador, com a obra em si. Por outro lado, 

os objetos do dia-a-dia e o modo como ela os transforma deixam o espectador 

maravilhado, encantado e surpreendido, sobretudo isto ajuda a criar o fascínio sobre a 

obra, apelando ao entendimento e à inteligibilidade (Miguel Amado, 2011, comunicação 

pessoal, 19 de Abril). 

 Interpretar a densa mitologia de Versalhes transportando-a para a 

contemporaneidade, evocando a presença de importantes figuras femininas que o 

habitaram, cruzando a minha identidade e experiência enquanto mulher, portuguesa, 

nascida em França, será certamente o mais fascinante desafio da minha carreira. Salon de 

la Guerre. 

 O interessante da exposição é poder olhar para trás, perceber o percurso, ver as 

peças do princípio e perceber que mesmo passados 15 anos elas não sofreriam mudanças 

ou alterações. Ou seja, as obras do princípio fazem tanto sentido como as obras de hoje. 

Há obras que relacionam-se bem umas com as outras e completam-se.  Entre a 

polémica e o sucesso, foi urdindo a sua teia, criou a sua rede e impôs a sua arte, a que 

chama “o meu croché” (Nunes & Duarte, 2010). 
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5.8 Versalhes 

 O convite para expor em Versalhes (cf Anexo 1, fotografia nº 6, pag. iii), foi feito 

através de Jean-Jacques Aillagon, por intermédio da Galeria Nathalie Obadia que 

representa Joana em Paris e Bruxelas. 

 Joana já havia idealizado esta exposição antes mesmo de ser convidada a expor 

em Versalhes; em 2010, visitou a exposição de Takashi Murakami no Palácio e, durante 

a visita, foi pensando no que faria se um dia expusesse ali. Obviamente, desde este 

primeiro momento em que a Joana visualizou a sua exposição até à seleção final das 

obras, desenrolou-se um logo processo. O Palácio de Versalhes tem uma série de 

limitações associadas ao facto de ser um monumento com tão grande importância 

histórica, pelo que só é possível suspender obras em determinados pontos, as obras 

suspensas têm que ser fixadas ao teto em pontos onde existiam lustres, que foram 

removidos para dar lugar a obras como os Corações (cf Anexo 1, fotografia nº 4, pag. ii) 

por exemplo, os chãos de mármore só poderiam sustentar até determinado peso, etc. Daí 

o facto de, em bom rigor, a escolha das obras e esta exposição no seu todo ter envolvido 

a artista, o comissário Jean-François Chougnet e o Palácio de Versalhes. 

 Entretanto, Jean-Jacques Aillagon foi substituído por Catherine Pégard, que 

manteve o convite feito à Joana pelo seu antecessor. A escolha das obras foi sendo feita 

ao longo de um processo que se desenrolou por vários meses, sendo que, quando a Joana 

visitou a exposição de Takashi Murakami (o artista contemporâneo que expôs em 

Versailles antes da Joana, em 2010) foi idealizando a sua própria exposição sem saber 

que esse convite um dia lhe chegaria. Imaginou de imediato Os Sapatos de Marilyn (cf 

Anexo 1, fotografia nº 5, pag. iii) na Galeriedes Glaces, por exemplo. Noutros casos, à 

medida que a Joana foi estudando os conteúdos de cada sala do Palácio – cada uma com 

uma vasta riqueza em termos iconográficos e mitológicos – foi-se percebendo quais as 

obras que melhor poderiam estabelecer um diálogo com qual contexto específico. 

 A exposição resultou de um processo que se foi desenvolvendo e afinando ao 

longo de cerca de um ano e meio. E assim que a exposição terminou, as obras regressaram 

para os seus proprietários.  

 Relativamente às expectativas da Joana, o que podemos dizer sobre elas é que a 

Joana esperava para esta exposição o que espera de todas as suas exposições: que 

estabelecesse eficazmente um diálogo com o local e com o público, que permitisse um 

novo olhar sobre a sua obra e sobre o espaço.  
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 Hoje, especialmente com a recente notícia de que a exposição ‘Joana Vasconcelos 

Versalhes’ foi a mais vista em Paris desde 1960, sabemos que superou largamente as 

nossas melhores expectativas.  

 

5.8.1 Espectadores em Versalhes 

 

 Miguel Amado (2011, comunicação pessoal, 19 de Abril) relata Joana 

Vasconcelos como a única artista da sua geração cujo reconhecimento seguramente já 

chegou ao grande público, possivelmente não tenha evoluído de uma forma tão gradual. 

 Comparamos o percurso artístico de Joana Vasconcelos e o percurso artístico de 

Adriana Varejão, ambas conquistaram o público, muito jovens, no início da carreira.  

 Pode se dizer que uma o fez com a presença nos media e outra com a 

emblematização da obra. O primeiro é um dos pontos da rápida progressão da carreira de 

Joana Vasconcelos!  

 Muito referenciada quer nos jornais, quer nas revistas da imprensa cor-de-rosa, 

com a exceção aos catálogos das exposições, o material de imprensa da Artista é neste 

campo uma fonte privilegiada de informação. Noutros termos, encontrar um artigo de 

natureza académica que referencie a Joana Vasconcelos sob qualquer ponto de vista é um 

desafio. Miguel Amado (2011, comunicação pessoal, 19 de Abril) confirma as diversas 

reações do meio artístico pelo facto de ser uma pessoa de forte personalidade, contudo 

não são todos os sectores do universo das artes plásticas que a aceitam, dá-se uma certa 

rejeição da Artista, muito baseado no equívoco de trocar o olhar da obra pela visão da 

pessoa. Barnabé (2010) confirma que todas as opiniões lhe interessam, considerando as 

opiniões de pessoas menos entendidas mais edificantes do que opiniões 

institucionalizadas. 

 As peças de Joana Vasconcelos funcionam porque na sua conceção está 

subjacente um olhar sobre o mundo com diferentes níveis de aproximação.  

 O efeito de sedução que as percorre vem precisamente dessa perceção de que há 

um caminho muito curto entre o sublime e o vulgar, entre o exaltante e o repulsivo, entre 

o moral e o vazio. A escala dos seus projetos vêm tornando-se cada vez mais ambiciosas 

e mais literal nas referências convocadas, a sua grandeza remete ainda mais para a 

popularidade, porque são peças difíceis de passarem despercebidas. 

 A grande dimensão das obras é vital para o êxito: se estas obras fossem 

minúsculas, seriam artesanato.  
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 Assim são arte, ganham uma nova dimensão e uma nova leitura. A dimensão e o 

“desacordo” entre o material e a primeira impressão visual deixam o observador sem 

âncoras e por isso motivam a reflexão. A Artista agrada aos espectadores transformando 

imagens do design, da moda e do mundo da arte e consegue transformar artesanato e o 

kitsch em objetos de arte únicos, uma reavaliação da cultura de massas para um mais alto 

nível na reapropriação dos materiais. E é precisamente para este universalismo 

defraudado para o qual nos remetem as suas obras e que atingem, deste modo, um público 

tão vasto. Porém, a sedução do espectador e o seu poder de interpelação, ou esgota-se no 

próprio artifício que os caracteriza, ou fascina e magnetiza-o, quando este é dominado 

pelos sentimentos despertados. 

 Marina Abramovic,15 uma artista de performance, grande adepta da realidade, 

igualasse a Joana Vasconcelos quando se fala em visão ampliada, ou seja, para ambas a 

energia do público é impulso para o trabalho e valorizam a arte que não está pendurada 

nas paredes das galerias. Querem dizer que fora das galerias há espaços dotados de boa 

arte. Assim como confirma Nunes e Duarte (2010) quando aponta que talvez não 

estejamos habituados a isso e haverá mesmo uma certa resistência ao facto da arte passar 

as fronteiras do seu espaço convencional, o dos museus. Por outro lado, na voz de alguns 

críticos, há uma certa rejeição do sucesso e não é, apenas, o sucesso comercial.  

 Joana Vasconcelos sempre teve o apoio de meios fora das estruturas tradicionais 

que o país tem para a criação artística. Teve ajuda de estrangeiros vindos de sítios 

inesperados, justifica-o por ter um trabalho demasiado diferente daquilo que é 

considerado mais sério. Reclama do pouco apoio do Estado e das Instituições Públicas 

para a sua internacionalização e poucas são as peças representadas em coleções públicas 

do seu país. Assume que a sua imagem foi legitimada pela imprensa, descobriu que uma 

maneira de sobreviver era comunicar-se com o mundo que a rodeia, quando o meio 

artístico lhe impõe rótulos. 

 Considera os media e a imprensa um instrumento muito importante para levar a 

sua obra ao público, levando a ideia de que o artista faz parte da sociedade e não é figura 

inatingível (Gomes, 2008). Envolve os jornalistas para divulgar a obra, para que o público 

tome conhecimento do seu percurso (Nunes & Duarte, 2010).  

                                                 

15 Marina Abramovic,  nasceu em Belgrado, 30 de Novembro de 1946 é uma performer que começou sua 

carreira no início dos anos 70.  



Valéria Cristine Risson – “Mestrado em Educação Artística”. 

Dissertação: “O  Processo Criativo da Artista Plástica Joana Vasconcelos”. 

59 

 Ao mesmo tempo Joana Vasconcelos não tem ligação às estruturas tradicionais e 

por isto não é condicionada, pode fazer o que ambiciona ou o que as pessoas do poder 

apreciam (Xavier, 2007).  

 Toda via como percebemos, Joana Vasconcelos apelou para todos os meios a fim 

de divulgar a sua obra. Este diálogo parece ter resultado. As diversas temáticas de Joana 

Vasconcelos podem ser justificadas porque a Artista produz para especificidades, ou seja, 

faz obras quando há encomendas de exposições, de clientes e de colecionadores. Há um 

propósito para tal que considera importante para manter a sua máquina a funcionar, 

referimos a máquina a sua equipa de colaboradores, o que a torna uma artista de grande 

cunho comercial. Zaya (2010) revela que suas estratégias mostram o desejo de recuperar 

a experiência do real. Explicada a diversidade dos seus temas que rodam em torno do 

interesse dos seus clientes, podemos falar sobre a dualidade e a ambiguidade. Ao mesmo 

tempo que expõe assuas ideias procura cativar o público e em simultâneo não tem 

interesse em fazê-lo. Por outras palavras, a duplicidade faz parte da sua personalidade 

artística.  

 Em resposta às nossas perguntas Joana Vasconcelos diz que não integra como 

fator problematizador nas suas obras a vocação de gerir multidões, de questionar gostos 

e afetos, valores e formas de conhecimento.  

 Diz-nos que a dimensão educativa da sua obra não é algo desejável, é inconsciente, 

mas ao mesmo tempo é esperado. Como sorte do destino diz que simplesmente aconteceu. 

Em compensação, nos salienta que a exposição “Sem Rede” não foi uma das exposições 

mais visitadas de sempre em Portugal para dizer-nos que foi “a exposição mais visitada 

de sempre em Portugal”. Em contrapartida Joana Vasconcelos descreveu para Melo 

(2002) que a sua intenção era de ter obras espetaculares. Barnarbé (2010) diz que a Artista 

pretende prender mais do que os 30 segundos habituais de um espectador. Factos, estes, 

que contradizem a sua sorte do destino. Miguel Amado (2011, comunicação pessoal, 19 

de Abril), nos dá uma dimensão maior dizendo que o resultado “foi surpreendente para 

mim, para ela e para toda a gente”. Mais ainda, o desejo de Miguel Amado era que fosse 

uma exposição bastante vista, o resultado superou todas as suas expectativas. Justifica ao 

facto de Joana Vasconcelos ter nas suas obras o lado interativo e o lado relacional, ou 

seja, o espectador visitante pode interagir com as peças e apropriar-se das mesmas.  

  

 

 Entretanto há outros pontos importantes que o curador da exposição coloca: 
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1. Joana Vasconcelos já extrapolou o universo das artes visuais, tornou-se uma 

figura pública, neste ponto de vista o regime de percepção e recepção da sua obra 

pode-se dizer que é muito próximo da arte da cultura pop. Todas as pessoas dos 

mais diversos contextos já ouviram falar de Joana Vasconcelos. 

2. E mais importante é que a obra de Joana Vasconcelos está muito enraizada nos 

valores, nos costumes e nas práticas, nas premissas das pessoas e das populações. 

Trata de diversos temas e problemas da sociedade, assuntos que as pessoas 

conhecem do dia-a-dia, com os quais estas se identificam como sendo seus; os 

seus problemas, os seus elementos, é um modo do espectador identificar-se com 

a obra através de um mecanismo de percepção mais direto. Por outro lado, são os 

objetos do quotidiano e como a Artista os transforma, aliás, a maneira como os 

públicos se maravilham e se encantam, tomados pelo fascínio da obra de Joana 

Vasconcelos. 

3. A exposição teve todo o cuidado com a organização e com a escolha das peças, 

a relação de trabalhos antigos com os trabalhos recentes, a opção de excluir as 

obras em croché, tudo isto a fim de desafiar o espectador a mostrar-lhe obras que 

não estavam à espera, as menos conhecidas, porém mantendo as obras mais 

icónicas. Contudo Miguel Amado ainda acrescenta que a exposição foi bastante 

mediatizada, alinhando, desta forma, com a ideia da Artista Plástica.  

 

 Fator este que torna ainda mais claro a popularidade de Joana Vasconcelos. O 

resultado da entrevista aos visitantes da exposição mostrou claramente que dos 

entrevistados cerca de dois terços nunca tinham visto uma obra de Joana Vasconcelos ao 

vivo e sessenta por cento souberam da exposição pela imprensa social e de massas, ou 

seja rádio, televisão, jornais e revistas. Mais ainda Miguel Amado nos diz que o trabalho 

de Joana não é uma obra fácil de receber, mas é uma obra que apela ao entendimento, 

apela à inteligibilidade, apela a que as pessoas olhem e questionem, questionando-se a si 

próprias, questionando o mundo. Ao mesmo tempo, entendam, também, o que a Artista 

quer dizer-lhes, neste sentido é uma obra que está nos antípodas de uma arte mais 

formalista, de uma arte mais fechada sobre si, é mais autónoma e leva que as pessoas se 

identifiquem e se sintam próximas do trabalho, daí o sucesso da exposição. 

 

5.8.2 Feminismo 
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 Hoje, talvez, a discussão sobre o género abranja ambos os sexos, mas se fizermos 

uma “viagem no tempo”, enfim, na história, percebemos que foram as mulheres as 

pioneiras na luta por uma vida mais digna, mais justa e mais humana, com os mesmos 

direitos que os homens, mas acima de tudo a exigência de respeito e tratamentos de 

igualdade. As mulheres foram as verdadeiras promotoras dos seus interesses e a tudo que 

as libertasse do sentimento de prisão imposto e enraizado na cultura. Não queriam mais 

ser a segunda opção, para isto impuseram-se, não queriam mais estar presas em casa e 

viver apenas para os filhos, libertaram-se. Foram doces e dolorosas conquistas. Pequenos 

passos com base em pequenas atitudes, que hoje mudaram radicalmente o modo de pensar 

da Humanidade.  

 Nos deparamos com histórias relativamente recentes quando descobrimos que as 

mulheres lutaram não apenas pela igualdade social, lutaram por menos diferenças, menos 

discriminações e menos opressões.  

 A situação de submissão das mulheres no sistema económico, às práticas da vida 

quotidiana determina uma mudança na sociedade, uma adaptação aos novos tempos e a 

novos pensamentos.  

 Certamente Joana Vasconcelos também enfrentou este preconceito moral por ser 

escultora. Miguel Amado referenciou e a própria Artista afirma que há limitações na 

forma de pensar, especialmente, quando se trata de sexos opostos. Muitas vezes são faltas 

de hábitos, assim como o personagem estereotipado de um escultor é um homem e não 

uma mulher, foi esta a sua primeira experiência machista enfrentada na pele, acabando 

por ser um obstáculo para o seu trabalho no sentido da conquista da seriedade pelo 

mesmo. Independentemente das vagas e das divisões da história do feminismo, umas mais 

produtivas que outras, o que podemos considerar mais importante é a evolução, o 

crescimento que foi se obtendo passo a passo, manifesto a manifesto. Frida Kahlo16, por 

ser mulher representa-se assim como se apresenta, na maior das sensibilidades! Lutou não 

apenas pela sua igualdade de direitos, mostrando que é possível ser livre, é possível 

exprimir os seus sentimentos, vangloria-se quando declara ser de grande sorte ter nascido 

no ano da revolução mexicana.  

                                                 

16 Frida Kahlo Pintora Surrealismo, nasceu em 6 de julho de 1907 numa pequena cidade nos arredores da 

Cidade do México. 
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 Orgulha-se das suas cores e da sua terra assim como Joana Vasconcelos o faz 

quando se refere ao fado, ao luxo português e ao seu povo. Como observa Lucy Lippard 

(2008) dizendo que quando as mulheres usam os seus próprios corpos nas suas obras de 

arte, elas estão usando os seus "eus", significam um fator psicológico converter esses 

corpos ou rostos de objeto a sujeito. 

 As mulheres lutaram para impor e para mostrar a sua identidade desconhecida, o 

seu carácter ignorado, as suas qualidades insolúveis, o seu trabalho impagável e a sua 

forma espetacular de ver o mundo. Podemos, contudo, dizer que há uma certa estética 

feminina, o modo peculiar feminino de perceber e ver o mundo ao seu redor. Quase 

tornando-se uma crítica mais romântica, relacionada com as suas experiências ou 

associações de experiências com o sexo oposto.  

 A arte, para muitas mulheres, foi tida como uma oportunidade de ver o mundo de 

uma forma diferente, uma narrativa crítica ao mundo ao redor, mais sensível porém não 

menos sentida. As mulheres passaram de objetos artísticos a autoras da história da arte 

feminista. Por longos anos foram elas as inspirações dos artistas e depois a sua própria 

história passou a ser inspiração. O corpo feminino como objeto de desejo, como arma de 

sedução, inserido na arte hoje é questionado.  

 O padrão contemplativo do homem sobre o corpo da mulher é competitivo com 

outros conceitos e que hoje se compelem para serem celebrados. Os artistas adaptam se a 

temas e por vezes escolhem temas de impacto perante o público. Escolhas que podem ser 

propositadas ou escolhas que podem ser induzidas. 

 Para sentir-se a presença do género nas obras de Adriana Varejão17, por exemplo, 

é preciso uma reflexão aprofundada. A sua obra não requer superficialismos, mas sim 

uma reflexão mais profunda e que nos remete ao interior. Diferentemente de Joana 

Vasconcelos que em certas obras dá uma perceção imediata do feminino. Todavia, Nan 

Goldin18 que tem a máquina fotográfica como extensão do seu corpo e utiliza-a como um 

diário de imagens, apresenta o género como um tema constante no seu trabalho. As 

mulheres estão representadas nos mais diversos papéis captados em realidade e na difícil 

condição de ser humano.  

                                                 

17 Adriana Varejão nasceu no Rio de Janeiro, Brasil em 1964, é uma artista plástica contemporânea. 

18 Nan Goldin (Washington, D.C., 1953) é uma fotógrafa americana, depois de se formar, Goldin mudou-

se para Nova York. Começou então a documentar o cenário new-wave pós-punk, simultaneamente à 

subcultura gay no final da década de 1970 e começo da década de 1980. 
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 Desde sempre retratou a humanidade em diversos pontos de vista, invoca homens 

e mulheres como impróprios uns para os outros, mas com necessidades de estarem juntos. 

Há em toda a obra de Joana Vasconcelos um olhar particularmente atento e crítico aos 

estereótipos do universo feminino, à realidade das mulheres, à condição das mulheres. 

 Trata-os não apenas como uma intencional crítica feminista porque o seu ponto 

de vista vai muito mais além. O mais importante é por também ser mulher, ser mulher 

portuguesa, que para a Artista faz toda a diferença, considera uma outra realidade.  

 Não evita nada falar deste assunto, segundo Nunes e Duarte (2010), mesmo 

sabendo que a condição da mulher num país machista é difícil. Daí que não seja de 

admirar que uma mulher portuguesa tenha que falar de assuntos das mulheres.  

 Logo, é preciso falar sobre as mulheres na sua condição humana. Porque há uma 

diferença real, e há coisas que não parecem concebíveis de uma mulher fazer aos olhos 

dos outros (Nunes & Duarte, 2010). Colocamos questões sobre os materiais utilizados e 

algumas peças mostram o género feminino aludindo aos discursos da sexualidade. 

 Foucault propôs, na sua História da Sexualidade, que o sexo é uma invenção 

ideológica, discursiva. Caracteriza o que designa por «dispositivo», sendo exemplo o 

discurso da sexualidade. Esse discurso é formado por olhares tanto científicos como 

religiosos, tanto artísticos como de estilos de vida, tanto legais como arquitetónicos. 

 Enfim, a recente libertação sexual materializada pela educação, pelo interesse das 

ciências é ironicamente um vetor de opressão. Controvérsias sempre presentes entre todas 

as realidades sugeridas, também questionámos Joana Vasconcelos sobre a postura das 

artistas em negar a própria feminilidade, numa espécie de processo de auto censura, como 

forma de se protegerem de rótulos impostos. 

 Pode-se dizer que neste caso não lhe interessou a revelação da sexualidade dos 

objetos e nem a denúncia da sexualidade na sua obra, pois a Artista responde-nos que o 

reconhecimento de discursos, nestas, depende, principalmente de quem vê. Considera 

insensato tecer considerações e depreender quaisquer indícios, ou seja, a Artista dá lugar 

ao espectador na sua obra, acreditando que cada um tece a sua própria opinião. As 

perguntas que foram dirigidas à Artista tinham a intenção de aferir a sua opinião, no 

entanto considerou imprudente analisar a sua obra sob um único ponto de vista.  

 Deste modo, apontamos para a obra Flores do meu Desejo, uma das suas primeiras 

obras, aguça diretamente o universo feminino e as dualidades do mesmo.  
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 Doméstico/público, doçura/violência que a caracterizam e sobre as quais muito do 

seu discurso artístico acabou por se desenvolver. O que faz, são nitidamente denúncias 

do feminismo. 

 Justificando a resposta de Joana Vasconcelos, Lebovici (2010) recorda que o uso 

da arte têxtil nas obras nasceu do desejo da Artista de procurar uma ligação com as 

atividades tradicionalmente reservadas para as mulheres, reconsiderando em termos de 

valor este trabalho ao mesmo tempo artesanal e criativo. Aparências e ideias convocam 

nos para uma leitura mais perspicaz e são um convite para observar a segunda pele da 

obra. A arte têxtil pode ser considerada uma soft art perante alguns críticos, porém Joana 

Vasconcelos parece não estar preocupada quanto a estas críticas, assumiu de todo a 

contemporaneidade e a originalidade.  

 Podemos sugerir um distanciamento da artista perante as suas próprias obras, 

talvez comercial, talvez cultural. Defender direitos humanos igualitários como ela própria 

diz, é tomar uma atitude feminista.  

 Ao relatar em revistas e reportagens ao seu respeito que não se considera 

feminista, opondo-se desta forma as leituras feitas de suas obras, Joana Vasconcelos 

alinha com os comentários de Stein (2008) quando diz que a Artista pode considerar como 

um rótulo ser chamada de feminista. Tem também uma outra colocação em diversas 

publicações a respeito de si. Segundo Barnabé (2010), a Artista afirma que não é feminista 

pelos números e pelas quotas, é reputada como feminista quando luta e defende os direitos 

humanos.  

 O mesmo é verdade que defende os direitos das crianças, dos animais, dos gays. 

“Enquanto a sociedade não for mais equilibrada, sou por esta gente toda”. Ou seja, em 

publicações mais recentes, Joana Vasconcelos já começa a mudar o seu discurso.  

 Há pouco tempo atrás não aceitava o conceito feminista, mesmo sabendo que luta 

pelos direitos humanos e denunciando a desigualdade entre as pessoas. Afirma não aceitar 

o rótulo de feminista, mesmo que a mulher seja um tema recorrente no seu trabalho, 

considera as mulheres as maiores machistas (Pires 2008), e são elas que permitem que o 

machismo continue. Acredita que as mulheres, assim como os homens, têm de se impor 

pela qualidade. Uma das características da arte feminista é a maneira diferente e peculiar 

que as mulheres experimentam as coisas, as suas experiências, que são também diferentes 

em si, permitem-nos antecipar diferentes imaginações pelos seus meios de expressão.  

 Devemos nos livrar da ideia de uma contracultura historicamente sempre presente 

do sexo feminino. As mulheres sabem como resistir à prisão da sua imaginação no gueto 
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artístico, não porque isso se encaixa no seu "programa estético", mas sim porque, ao passo 

que a terminologia pode falhar, esse imaginário constitui o próprio movimento.  

 Portanto importa salientar que a ação feminista dentro da arte não é tida como um 

movimento artístico e de inovações estéticas. Há muita falta de igualdade na sociedade, 

as mulheres ainda são pouco vistas como iguais, como pares. Mas isto não tem a ver só 

com os homens, o facto das próprias não se colocarem ao mesmo nível também é 

preponderante e é assunto para as obras de Joana Vasconcelos (Rodrigues, 2010). Por 

outro lado, independentemente da insensatez em depreender sintomas, em suas obras já 

havia declarado anteriormente e também podemos considerar recentemente, que o 

feminismo está presente como forma de colaborar para impor com qualidade, para ter 

resultados de igualdade, pois acredita que através da qualidade no trabalho entre homens 

e mulheres haverá um mundo mais igual. Artes ditas inferiores como a cerâmica e os 

bordados foram introduzidas pelas mulheres, assim como a performance.  

 Eram considerados aspetos da essência feminina, mitos foram recriados, foram 

expostos, foram exaltados. Ocorre a transformação das qualidades positivas e negativas. 

 A problemática e a exclusão passaram a ser os temas preferidos na arte destas 

mulheres, quase como uma continuação de si próprias, uma exteriorização das suas ideias 

incubadas e revelações das suas características femininas, assim sendo, não é surpresa 

nenhuma quando se ouve falar que as teorias das diferenças sexuais estão presentes nas 

práticas artísticas. Por outro lado, e por longos anos, não aceitava o rótulo de feminista, 

no ano de 2007 começa a modificar o seu discurso, ampliando-o. Passando a dizer que é 

feminista na forma de criticar as mulheres, pois considera que a mulher está sempre a 

trabalhar no interior e perdida no próprio interior. Procura desta forma ampliar o seu 

prenúncio ao criticar as mulheres que ainda mantêm um discurso feminista conservador, 

sem evolução (Xavier, 2007). 

 A sua maneira mais lúcida de evocar o feminismo é quando traz à tona elementos, 

objetos e técnicas bem próprias das mulheres.  

 Joana Vasconcelos utiliza a cultura tradicional com um trabalho analítico e 

conceptual a partir de objetos e ícones minimamente selecionados da cultura tradicional 

e também do mundo feminino, são objetos que de uma forma automática associamos ao 

mundo da mulher.  
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 Assim sendo, as suas colocações podem contradizer o que o discurso do seu 

trabalho revela. Cindy Sherman19 é uma artista focada nas suas próprias reações, ou seja 

a sua cara é a revelação da sua arte.  

 Fala sobre a ambiguidade do mundo, das mulheres e em particular das mulheres 

artistas. A sua pele revestiu-se de diversos personagens, ambíguos ou não, porém sempre 

fictícios, mas que fazem o espectador confundir-se quanto à sua verdadeira identidade. 

Estereótipos culturais foram criados especialmente quando refletem nas suas obras 

preocupações, deveras insanas, porém nada além do humano, nada de extra humano. Falar 

de transtornos alimentares, assim como insanidades, morte e substâncias nauseabundas, 

não revelam o papel da mulher, revelam, sim, em fotografias conceptuais, as 

ambiguidades estereotipadas da mulher.  

 Quando associamos o feminismo com as Artistas Joana Vasconcelos e Cindy 

Sherman percebemos que ambas possuem obras de vertente feminista. Cindy Sherman 

assume-se plenamente como tal e tem o feminismo como tema sempre presente, quando 

impõe através da sua arte a ambiguidade dos seus personagens que facilmente podemos 

associar com as ambiguidades da mulher. As suas imagens sugerem que há um 

determinado tipo de feminilidade na mulher que vemos, quando na realidade a 

feminilidade está na imagem em si, porque o espectador é forçado à cumplicidade com a 

forma de como estas “mulheres” se apresentam, a sua leitura é a imagem, isto é, os 

estereótipos e pressupostos necessários para perceber cada imagem são encontrados na 

nossa utensilagem mental. 

 Cindy Sherman interpela-nos, ora incluindo peças de corpo, ora utilizando 

substâncias repugnantes transmitindo a ambiguidade da sua obra para o espectador, 

porém é mais centrada ao tema feminismo do que a Artista Joana Vasconcelos, que utiliza 

materiais do mundo feminino, produz obras dentro do contexto feminista, uma forma 

subtil de invocar as mulheres e fazer questionamentos sobre todas as igualdades. Todavia 

as suas temáticas são sempre diversas, ou seja, giram em torno de vários temas, não sendo 

o feminismo um tema central e único. O seu trabalho parte de uma constatação e não de 

um confronto. 

                                                 

19 Cindy Sherman nasceu em Glen Ridge, 19 de janeiro de 1954 é uma fotógrafa e diretora de cinema norte-

americana, mais conhecida por seus autorretratos conceituais. Ela atualmente reside e trabalha em Nova 

Iorque. Sherman levantou questões importantes e desafiadoras sobre o papel e a representação das mulheres 

na sociedade, a mídia e a natureza da criação de arte. 
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 "Hoje há uma reconciliação das sociedades com o seu passado. O contemporâneo 

já não é a oposição ao passado. Ela pensa o que vê sem ter a necessidade de rejeitar ou 

negar esse passado" segundo Amado (2011, comunicação pessoal, 19 de Abril). Mais 

ainda, Amado notifica que no fundo a condição da Artista Plástica como mulher é aquilo 

que Joana Vasconcelos vai abordando, extrapolando, para o contexto social, e no fundo 

tentando perceber qual é o papel da mulher na sociedade e como a sua obra pode de algum 

modo contribuir para chamar a atenção para este papel, e contribui também, para a 

transformação do mesmo. Dentro deste contexto dá-nos a entender que trabalha numa 

dialética entre a produção e a ação, mais produção e mais ação. O que a Artista deseja 

realmente é chamar a atenção para determinados factos que lhe interessam. A reflexão, o 

sintoma e o discurso são importantes papéis que a si não cabem. A Artista deixa este 

destacado papel para os críticos, para a sua equipa e para o espectador. Trata as suas obras 

de arte como uma mercadoria com determinado valor comercial. 

 A Artista Rineke Dijkstra20 sempre parou para observar melhor as coisas que lhe 

chamavam a atenção. A realidade é a sua base de trabalho. A sua grande inspiração são 

as pessoas na individualidade que cada uma encerra. As mulheres ocupam um lugar 

especial e Rineke consegue formar um paralelo entre estas ideias dentro de uma sociedade 

de predominância masculina. O seu trabalho é como um teste aos limites, estudos do que 

pode ou não pode ser desenvolvido.  

 Pretende tornar visível o que normalmente passa aos olhos sem nenhuma atenção 

ou glamour, tendo a Artista o papel de tornar, tudo isto, visível sob um olhar especial. 

Mais uma vez o feminismo está presente. Uma Artista mulher que quer expor ao mundo 

as particularidades do seu olhar. Ao contrário de Joana Vasconcelos que trabalha 

conceitos, Rineke prefere expor a realidade através dos seus olhos.  

 Tudo para Rineke é escolhido pela intuição, ao contrário de Joana Vasconcelos 

que tudo é projetado, pensado e orçamentado. São também diferentes meios de expressão, 

enquanto Rineke utiliza a fotografia Joana Vasconcelos vai em busca do material a ser 

utilizado.  

 Transforma o material escolhido em conceito, reapropriando-o.  O cerne da 

questão é a forma como olhamos para os objetos dando-lhes uma nova leitura. 

                                                 

20 Rineke Dijkstra nasceu a 02 de junho de 1959, em Sittard, é um fotógrafo holandês. Ela vive e trabalha 

em Amesterdão. Passou alguns anos trabalhando no mercado, levando retratos e imagens corporativas para 

relatórios anuais.  
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 Há Artistas que tentam se afastar do discurso do feminismo, porque há uma certa 

radicalidade sobre o feminismo e como o feminismo no pós-guerra se manifestou, e há 

uma espécie de arte feminista que obrigaria ou suscitaria uma ideia de transformação no 

fundo, uma ideia de crítica do modo da relação das sociedades. É um trabalho que se 

enquadra no contexto da crítica do falocentrismo, do domínio do homem sobre a mulher, 

da crítica de uma divisão social de género.  

 É preciso comentar uma parte da história do feminismo radical, como forma 

marcante de ter conseguido público e plateia para as ouvir, foram apelos dos mais 

sórdidos, foram, também, sinais dos mais benevolentes, aos mais atrozes e fugazes, de 

consequências nada efémeras, quase de impacto, de choque.  

 Quando as mulheres foram para a rua e exigiram mais espaços em exposições e 

galerias, o fizeram porque eram excluídas e banalizadas. Elas queriam a oportunidade de 

fazer parte do mundo da arte e mostrar o seu trabalho. As barreiras encontradas foram de 

certa forma difíceis de serem removidas, os meios de visibilidade da arte relutaram em 

proporcionar a tal visibilidade desejada. Inicia-se o apelo ao sexismo e ao radicalismo. 

Valer-se da própria nudez, de imagens da vagina, da maternidade e do sangue menstrual 

como formas de arte, foram atitudes de feministas radicais. Este radicalismo muitas vezes 

contestado, foi a forma encontrada de exteriorização feminina, uma forma de rebeldia 

perante todos os abusos vivenciados e impostos pela sociedade.  

 Percebemos uma certa repugnância neste sentido da arte feminista radical em 

algumas Artistas, inclusive Joana Vasconcelos. Há certamente uma confusão de sintomas 

que a faz questionar e confundir. Podemos considerar que Joana trata do lado soft, sem 

assumir plenamente qualquer parte, podendo ser associada uma vez mais a uma certa 

insensatez ao não tecer quaisquer sintomas.  

 As feministas radicais já fizeram o seu papel, mesmo que hoje sejam consideradas 

aborrecidas fizeram-se ver no mundo.  

 Tracey Emin21 teve no seu percurso artístico momentos considerados, por vezes, 

radicais, opostamente a Joana Vasconcelos. Tracey quase escandalosamente expõe como 

suas algumas atitudes de mulheres, não deixa de ser um manifesto ao feminismo.  

                                                 

21 Karima Tracey Emin, nasceu em 03 de julho de 1963 é um artista Inglêsa. Faz parte do grupo conhecido 

como Britartists ou YBAs (Young British Artists). Em 1997, seu trabalho Todo mundo que eu já dormi 

com 1963-1995, uma tenda com apliques nomes, foi mostrado na exposição Sensation de Charles Saatchi 

realizada na Royal Academy em Londres. 
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Faz parte do contexto da busca da livre expressão. Uma atitude feminista representada na 

primeira pessoa, pois as suas obras remetem para a sua vida íntima, ao mesmo tempo, que 

quando as coloca para o exterior como forma de expressão transforma-as num problema 

geral, de uma grande população. Os espectadores à primeira vista poderão ficar surpresos 

ou até enojados com a obra, porém a seguir num momento de maior reflexão os 

espectadores podem se identificar com a obra, não como suas, mas como atitudes suas.  

 São camadas metafóricas presentes no trabalho de Emin que provocam as mais 

diversas reações no espectador, pelo facto de se tratar de temas muito privados de forma 

subtil e normal. Joana Vasconcelos proporciona uma leitura diferente ao espectador, mais 

imediata, primeiro pela associação de beleza à obra, depois por identificar-se com os seus 

materiais, uma continuidade da sua vida, das suas obras. Tem a preocupação de beleza 

nas suas obras. Como vimos nas entrevistas aos visitantes da exposição “Sem Rede” as 

obras que mais chamaram a atenção são as que se evidenciam pela beleza e pelo fascínio, 

são as obras Cinderela e o tríptico Coração Independente. 

 O feminismo alinhou-se nas mudanças de pensamento da humanidade, desde as 

muitas e pequenas revoltas juntas até às grandes conquistas. Para isto convocamos dois 

autores já citados, Sartre (2004) e Beauvoir (1970).  

 As suas colocações são as mais reveladoras do existencialismo humano, saber ser 

humano é saber existir, contudo os autores quando dizem respectivamente “a existência 

precede a essência” e “uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher” fundam-se em 

verdade e optam pela situação de estar no mundo. ORLAN assumidamente feminista 

iguala-se a Joana Vasconcelos quando é interessada na ideia e depois busca o material 

para revelar a essência.  

 Porém é oposta quando diz que é contra a tentativa de normalizar as pessoas. Joana 

Vasconcelos nunca tocou no assunto normalizar, porém é mais normalizadora de 

opiniões, ou seja, toca o olhar e seduz pela beleza e simpatia das suas obras, enquanto 

ORLAN 22 toca o público pelo espanto, pela dor, pela diferença, pela hibridez gerada, 

mexe mais profundamente com a psique.  

                                                 

22 ORLAN é uma artista plástica francesa, nascida em 1947, realiza trabalhos em vídeos, fotografias, 

performances e instalações, explorando o seu próprio corpo como uma superfície de transformação e de 

criação. Criadora do "manifesto da arte carnal", autorretrato clássico passeando entre desfiguração e 

figuração. O seu trabalho tão radical procura realizar questionamentos sobre o status do corpo na sociedade. 
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 Não deixa de insinuar assim como as obras de Joana Vasconcelos, uma certa 

dualidade, precisamente pela dor imaginada e sentida no espectador, enquanto ORLAN 

celebra-a como um prazer sensual as suas representações impressas na carne.  

 A arte contemporânea foi a grande aliada da arte feminista que começa a 

incorporar no seu repertório questionamentos bem diferentes das ruturas propostas pelas 

épocas anteriores, quando as importantes mudanças no mundo e na nossa relação de 

tempo e espaço transformaram, globalmente, os seres humanos. Todos os conceitos que 

serviram de base à apreciação e à criação das gerações anteriores foram sistematicamente 

postos em causa. Na arte como na imaginação não existem limites, parece ser a primeira 

ideia que as artistas procuraram transmitir. 

 

5.8.3 Transmissão de Ideias 

 

 Não será necessário dizer que seu trabalho é uma arte eminentemente política. 

Não apenas por ser de fortíssima dimensão lúdica. Contudo, a própria dimensão é um 

fator importante. O trabalho festivo de Joana Vasconcelos compromete uma verdade 

básica mas difícil, a de nunca sairmos da nossa dimensão humana. A existência de uma 

estratégia dirigida aos processos de legitimação da cultura de massas, a presença 

exuberante em espaços públicos mediatizados, são algumas das razões que mostram o seu 

meio extravagante. A obra torna-se familiar, rapidamente aceitável e consumível, a obra 

pronta pela integração de objetos quotidianos transformados em arte. Uma imaginação 

contemporânea para ser consumida com certo “sabor português”. 

 Quando dirigimos a pergunta a Joana Vasconcelos questionando-a sobre como a 

Artista fala e transmite as ideias de algumas de suas obras; como remeter, falar, criticar, 

questionar, trazendo a reminiscência de certas crenças, valores ou hábitos, inclusive 

portugueses a sua resposta foi omissa. Pretende a Artista, mais uma vez, não depreender 

qualquer sinal ou considerar a pergunta uma leitura da sua obra? Não conseguimos 

entender de todo o que se passa no seu íntimo.  

 Dá-nos a entender obras mecanizadas sem se tecerem quaisquer teorias. Por outro 

lado, assume a leitura fácil das suas obras dentro do contexto da humanidade.  

 As muitas questões levam-nos a pensar a inconsequência de certos atos. As suas 

obras, bem como a sua personagem (persona) remetem-nos a um verdadeiro jogo de 

linguagem, criando pontes entre conceitos e experiências, revelando não apenas o valor 

simbólico de um objeto, mas o significante, deste, dentro do processo criativo.  
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 Há de certa forma uma superficialidade de um espaço não preenchido entre a obra 

e a pessoa. Há nos trabalhos de Adriana Varejão uma densa variedade de significações e 

ao compararmos as duas Artistas, Joana Vasconcelos pode ser mais superficial, diferente 

da metamorfose perpétua de Adriana Varejão, que ao mesmo tempo fala da sintaxe 

histórica como fala do género relativo à mulher. O ponto em comum entre Joana 

Vasconcelos e Adriana Varejão é que, ambas, tentam subverter o significado do material, 

partindo do interior para uma leitura das culturas do espectador.  

 É neste ponto que o feminismo, assim, como o percurso artístico se encontram, do 

interior para o exterior. Foi, deste modo, que vimos a ser construída a história das 

mulheres, vemos, igualmente, as obras saírem do interior para o exterior, portanto, 

Adriana Varejão vem revelando um outro significado para o género criando e recriando 

formas das mais diversas influências. Quando nos referimos a valores pessoais, citamos 

a artista Frida Kahlo que buscou inspiração no mais profundo do seu ser.  

 De uma grande transparência soube exprimir todas as suas dores e a sua condição 

para a obra. De forma diferente, Joana Vasconcelos, não se retrata a si mesma e nem aos 

seus sentimentos. Nas suas declarações percebemos que, o que trabalha são conceitos, 

procura modos de referência para mencionar determinados assuntos que a Artista foram 

encomendados. Joana Vasconcelos não mostra a sua dor pessoal, a sua dor é mais 

abrangente e envolve um grupo de pessoas que dividem a mesma aflição. 

Espetacularidade do conceito, é este o seu valor.   

 Tracey Emin experimentou vários modos de expressão e ao mesmo tempo foi 

Artista de obras polémicas que mostravam coisas íntimas que a maioria das pessoas 

certamente não mostraria ao público. Comparando com Joana Vasconcelos que 

principalmente dentro do seu país a sua imagem de marca é a apropriação de uma técnica 

manual, o croché.  

 A obra têxtil para Lebovici (2010) é ambígua, trabalha a crise de identidade 

ampliada pelo campo da arte e também o dogma da verdade dos materiais.  

 Há contudo uma psicologia íntima entre as rendas e as mulheres. O croché é usado 

de forma muito específica para perspetivar outros materiais dentro da escultura nas obras 

de Joana Vasconcelos. Assume não apenas a tradição, mas também a sua nacionalidade 

em obras que remetem ao portuguesismo. Do ponto de vista plástico, uma técnica que a 

Artista usa muito é apropriar-se de uma forma reconhecível e comum, ampliá-la a uma 

escala sobre-humana e executá-la também com um material do quotidiano.  
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 No caso das obras de ferro forjado o espectador facilmente identifica-o no seu 

sentido original, Miguel Amado aponta para o jogo destas obras, onde habitualmente, a 

escultura joga com o volume e com o peso, e nestes casos, apesar de o ferro ser pesado, 

a forma como está feita a peça dá-lhe uma transparência que destrói a ideia que o material 

transporta. São nestas e noutras obras que a dualidade na leitura destas está presente. É 

um idealismo no hábito de confundir o espectador, valorizando a forma que se analisa 

uma obra e quem a examina. 

 Em pergunta direcionada a Joana Vasconcelos nesta antítese entre luxos e lixos, 

entre vanguardas e kitsch, provocações e totalidades, questionamos o que é que a 

sensibiliza? O que considera mais importante, o luxo imaginado, kitsch, mas de facto 

ausente (os corações de talheres de plástico, as flores, outras peças), ou o luxo verdadeiro, 

ausente de modo consistente nos materiais empregues na sua obra? Como relaciona o 

universo do consumo ostensivo, do dinheiro, com esta dualidade? Em resposta refere que 

são dicotomias que interessam e que possuem a sua devida importância, o universo do 

consumo dá sinais importantes sobre a flexibilidade dos gostos, independentemente das 

regras de classes. Mais ainda interessa para a Artista a diluição de fronteiras entre os 

temas citados e a liberdade de os trabalhar, subverter e reapresentar.  

 Nos seus trabalhos o luxo, assim como o kitsch são convocados de forma crítica. 

Uma das principais obras que remete ao luxo é o tríptico Coração Independente, que 

convoca dois símbolos da tradição portuguesa - o Fado e as Filigranas de Viana do 

Castelo, aqui reconhecidas pela riqueza da sua joalharia – construindo com objetos 

banais, os talheres de plástico.  

 Questiona-se a diferenciação de valores entre cultura popular e cultura de elite, ou 

entre objeto de luxo e objeto vulgar. Ao multiplicar o uso de talheres de plástico, até à 

abstração os códigos iniciais são metamorfoseados pela sugestão de novos símbolos 

artísticos. 

 Desta mesma forma Joana Vasconcelos é uma Artista que faz a desconstrução da 

lógica de um gosto kitsch e faz a crítica ao regime e aos estilos de vida aos quais este 

gosto kitsch está associado. Não se trata de dependência a este gosto presente nas suas 

obras como critica Jacinto Lageira.  

 Trata-se de trabalhos muito específicos, onde o têxtil e o croché que têm a função 

de decorar e de proteger perduram na sua função, ou seja, a funcionalidade dos objetos 

não é alterada, estes são descontextualizados, a Artista apropria-se da técnica, e como 

consequência dá-lhes uma nova dimensão, uma nova identidade.  
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 O croché serve de segunda pele como forma de apresar a violência. Não se pode 

duvidar que tal se apresenta como uma prisão estética, delicada, representando o frágil 

modo como vivemos.  

 Para Joana Vasconcelos “a função do Artista é fazer pensar o mundo de outra 

maneira, sem seguir linhas de pensamento, sob novas perspetivas, abrindo novas portas e 

sendo completamente versátil.” Assim sendo, o seu trabalho revela transformação de 

ideias, transformação dos produtos que têm pouco valor, é uma crítica à massificação, da 

ideia de que tudo pode ser consumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 Este estudo teve como objetivo principal pesquisar e analisar o processo de criação 

da Artista Plastica Joana Vasconcelos verificando alguns dos possíveis caminhos que 

induzem a sua criação.  

 Optando por utilizar o Método do Estudo de Caso como linha de investigação, 

porque, tal como nos afirma Goode & Hatt (1969) este "(...) Não é uma técnica específica. 

É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social 

estudado" (p. 422).     
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 No processo de investigação, obtive autorização da Artista que disponibilizou a 

sua equipa e o Atelier para que eu pudesse obter as informações necessárias para o 

desenvolvimento  da pesquisa. O encontro com a artista só foi possível no final de 

Outubro, por ser muito solicitada sua agenda esteve sempre preenchida, principalmente 

com o desenvolvimento dos seus projetos. Durante o desenvolvimento da minha tese, a 

artista  esteve envolvida com a obra O Cassilheiro, que representou Portugal na Bienal 

de Veneza (2013). Dessa forma, o meu contato pessoal com a artista só ocorreu em um 

de seus eventos, no espaço do El Corte Inglês no dia 19 de outubro de 2013 com o 

lançamento do seu catalogo “Joana Vasconcelos: Trafaria Praia” (cf. Anexo 1, fotografia 

nº 8, pag. iv). 

 Assim sendo, através do desenho metodológico adotado conclui-se que Joana 

Vasconcelos nos seus trabalhos demonstra que o seu ato criador abrange a capacidade de 

compreender, relacionar, ordenar, configurar, redefinir e significar. No entanto, não seria 

possível criar sem intuir: um caminho onde se manifestam a sensibilidade, a afetividade, 

as emoções, a imaginação, a memória e a razão. Alguns traços de personalidade podem 

favorecer a expressão criativa, tais como a sensibilidade aos problemas, a curiosidade ou 

a perseverança, atitudes necessárias ao processo criativo.  Além dos traços de 

personalidade, encontramos a componente motivacional que impulsiona o individuo a 

satisfazer as suas necessidades, desenvolvendo comportamentos afins a estas, como é o 

da criação, a paixão pela tarefa ou a coragem de ousar, movida pela satisfação pessoal 

alcançada, tal como refere Rogers (2001) “o individuo cria primariamente porque isso o 

satisfaz, porque esse comportamento é sentido como autorrealização” (p. 408). 

 Joana Vasconcelos começa a sua obra quando equaciona um problema, ela pensa 

“como vou falar sobre isto?” (Vasconcelos, cit. por Barnabé, 2010, p 128). Para responder 

ao problema, estabelece associações com os pontos que considera mais importantes, 

focalizando-se sempre na reconstituição de objectos comuns, a partir dos quais a sua obra 

se desenvolve. 

 Em suas obras expressa a opinião de várias formas, sendo que essa opinião é ligada 

maioritariamente ao feminismo marcando a condição da mulher, balizada entre a pressão 

do sucesso e o desempenho do papel materno. A sua obra Cinderela e Marylin é um 

exemplo, onde o objecto utilizado remete para a cozinha, lugar estereotipadamente 

associado ao domínio do feminino, sobretudo em comunidades com modelo de 

organização patriarcal.  
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 Não só na obra Cinderela e Marylin, Joana Vasconcelos emprega muito 

frequentemente em suas obras materiais populares normalmente associados à condição 

da mulher e recorre a técnicas com carácter artesanal habitualmente ligadas ao labor 

feminino. 

 Suas obras apontam para uma nova direcção, da Escultura Contemporânea. As 

características encontram-se também muito presente com o ambiente em que são 

inseridas, criando uma desmultiplicação de funções que a obra existe e, nessas medidas, 

e nessas circunstâncias opta por utilizar diferentes materiais para a concretização do seu 

objecto de trabalho, juntando-se num aglomerado, ajustando àquilo que pretende.  

 A artista critica, satiriza e aprecia as formas de vida adjacentes nas suas obras. 

Autónoma, não tem ligação com qualquer instituição a não ser a si própria. Esta artista 

une o passado e o presente, o antigo e o contemporâneo. Procura que as suas obras, no 

primeiro contacto, provoquem fascínio no observador, para em seguida o conduzirem a 

leituras mais profundas sobre os significados das obras. 

 As suas peças remetem-nos a um verdadeiro jogo de linguagem, criando pontes 

entre conceitos e experiência, revelando o valor simbólico de um objeto dentro do 

processo criativo. Lubart, afirma que “o ato criativo deverá ser entendido a partir de 

uma abordagem sistémica considerando, no plano do individuo, os processos cognitivos, 

os traços de personalidades e a motivação”, exercício que tentámos desenvolver na 

análise à produção criativa desta autora.  

 Suas obras insistem na beleza, no impacto estético, pela dimensão que apresentam. 

Envolve-nos na grandeza do comum inserindo-nos num percurso único, original, ímpar e 

fascinante. A sua criatividade encontra-se no centro de um processo onde o “provocar as 

pessoas” é um dos seus objectivos. 

 A Arte hoje, não sendo prisioneira de verdades, manifesta-se livremente em 

espontaneidade. A arte é o princípio que promove o que é mais próprio do homem, a 

transformação. Pensar a arte e seu criador no âmbito do processo possibilita-nos 

atravessar fronteiras do limite imposto pelo próprio pensamento, criando signos e 

símbolos possíveis dentro de um arsenal de informações e vivências. Nessa situação 

Rogers considera que a causa principal da criatividade parece ser a tendência do homem 

para se realizar, agilizando as suas potencialidades. 
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Anexo 1 

 

Fotografia nº 1 - “Flores do meu Desejo”  

 

Fotografia nº 2 - “Obra com revestimento em croche, Cabeça de Touro”. 

http://4.bp.blogspot.com/_qBRy5M7PoQc/S4VURgF2nnI/AAAAAAAAAjY/H7gjQsSjk2A/s1600-h/Picture 3.jpg
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Fotografia nº 3 – “A Noiva”  

 

Fotografia nº 4 - “Coração Independente” 
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Fotografia nº 5 - “Os Sapatos de Marilyn” 

 

 

Fotografia nº 6 – “Palácio de Versalhes” 
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Fotografia nº 7 - “Visita ao Atelier, guiada por Ana Rodrigues, membro da equipa” 

 

Fotografia nº 8 – “Joana Vasconcelos com Valéria Cristine Risson, Outubro 2013” 
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