
arte bruta
nas belas-artes



a arte com a doença  
e a deficiência mental

Jean Dubuffet, em 1945, caracterizou o conceito  
de “Art Brut” numa perspetiva espontânea e livre de 
qualquer influência, como resultado da expressão plástica 
realizada por pessoas com doença mental.

Que sentido pode dar-se ao facto desta mostra  
de imagens ser feita por pessoas que estão radicalmente 
afastadas do normal processo de comunicação com as 
suas próprias emoções? Parte da resposta está no modo 
como esta arte é vista, o que comunica e qual o seu lugar.

Os trabalhos das pessoas com deficiência e doença 
mental são vistos e não têm um lugar na nossa sociedade. 
Será que as pessoas com experiência de doença mental 
são, em alguns casos, artistas que perderam o seu 
caminho? Ou foi a “Arte Bruta” que proporcionou a 
primeira assimilação dessas pessoas? Continuamos no 
entanto, sem saber o lugar que esta expressão ocupa, 
enquanto forma estética, ou designação de  
“estilo artístico”.

Compreender as potencialidades da educação artística 
no desenvolvimento de capacidades transversais e de 
construção na pessoa com doença e deficiência mental, 
revela a importância das singularidades expressas destes 
indivíduos que vão para além da expressão teórica  
dos conteúdos.



Teresa Barreto é responsável pela área de artes 
plásticas /azulejaria no Instituto Condessa de Rilvas desde 
1998 e criou em 2010 e um projeto próprio “A Arte vai a 
Casa”, a pensar na expressão artística das pessoas com 
necessidades educativas especiais e com doença mental.

Este projeto destina-se a incentivar a criatividade 
através de sessões de educação artística realizadas no 
domicílio para além das respostas dadas pelos centros de 
apoio ou instituições, num âmbito de educação informal.

O objetivo é conceber um atelier em colaboração com 
a família onde o participante encontre novas formas de 
expressão como meio de valorização pessoal e até  
como um meio alternativo de subsistência.

Teresa Barreto
(Educadora Artística)



instituto condessa de rilvas

A 25 de Janeiro de 2011, através do Decreto-lei nº 
16/2011, o Instituto Condessa de Rilvas (ICR), foi integrado 
na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 
pertencendo organicamente à Unidade de Apoio à 
Deficiência (UAD).

O ICR tem como Missão, a prestação de cuidados 
básicos de qualidade à população com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência, procurando manter os 
princípios de equidade e solidariedade, garantir serviços 
de carácter temporário ou permanentes adequados à 
satisfação das necessidades e expectativas dos seus 
residentes, desenvolver actividades ocupacionais e 
programas culturais, recreativos e desportivos assim 
como, desenvolver competências pessoais e sociais, 
visando a promoção da autonomia e da cidadania.

O Instituto Condessa de Rilvas, configura-se como a 
resposta adequada para pessoas com deficiência mental/
multideficiência, para quem a escola e/ou a Formação 
Profissional já fechou as suas portas. A maioria dos 
homens e mulheres (mais jovens e menos jovens) com 
quem trabalhamos, no Centro de Atividades Ocupacionais 
do ICRilvas, não são do tempo da escola inclusiva e para 
outros a escola, a partir de um determinado nível de 
aprendizagem, deixou de ser a resposta.



A ARTE nas suas diversas expressões é a nossa  
aposta como instrumento terapêutico que ajuda a 
promover a autoestima, a comunicação e a qualidade de 
vida, diminuindo os níveis de ansiedade. Constatamos que 
os utentes que têm participado neste projeto começam 
agora a partilhar os seus gostos, as suas opiniões, os  
seus sonhos…. No sentido do SER!

“No Peito dos Desafinados também  
Bate um Coração!” 

Vanda Miguel
(Diretora do Instituto Condessa de Rilvas)
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