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Porque é que os Lares de Idosos, hoje 

pomposamente designados por Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas, fazendo cair 

o nome mais humanizado (Lar) e determinando 

que as pessoas idosas devem viver em 

“Estruturas”, continuam a ser o “bicho-papão” na 

oferta de cuidados de saúde e sociais no nosso 

País? Será que o trabalho que os técnicos 

realizam é tão mau que seremos os principais 

responsáveis por esta situação? 

Não me parece que a situação seja 

consequência apenas ou essencialmente dos 

técnicos de saúde e sociais que desenvolvem o 

seu trabalho nestas instituições e entidades que 

exploram lares ou “estruturas”, como quiserem. 

Parece-me mais que o principal factor que define 

a representação social dos lares de idosos esteja 

na nossa cabeça, na cabeça dos cidadãos e 

cidadãs que, ao longo da vida, nenhuma 

educação tem para o envelhecimento e quando 

ouvem falar de envelhecimento é sempre no 

discurso assistencialista e caritativo que nos 

impuseram há décadas; do velho incapaz, 

doente, triste, pobre e necessitado. 

Esta educação preconceituosa e estigmatizante, 

construiu uma sociedade, especialmente no sul 

da europa hipócrita e ineficaz no que respeita ao 

bom envelhecimento. Convenceu-nos que todos 

os velhos são iguais e se tornam inúteis, que 

desenvolvem doenças chatas e difíceis da 

sociedade perceber, que só estão bem 

brutalmente medicados e que precisam imenso 

de nós porque os temos que proteger e cuidar, 

mesmo implicando isso deixarem de fazer aquilo 

que ainda podem porque já não são capazes na 

nossa óptica. 

Uma educação que nos levou a construir leis que 

nos obrigam a ter lares onde as portas tem que 

estar fechadas para os “idosos” não fugirem, que 

não podemos ter torradeiras e micro-ondas à sua 

disposição porque podem ficar electrocutados, 

que não podem ou não devem beber bebidas 

alcoólicas por causa da tensão, que devemos 

impedir os doces por causa da diabetes, que o 

melhor é urinar na fralda para não cair na casa 

de banho, que os horários são para cumprir com 

rigor se não perdem o direito às refeições, que é 

melhor andar de cadeira de rodas e tratarmos 

deles à pressa do que esperarmos que se vistam 

e tratem deles próprios. 

Um modelo que não é exclusivo dos lares e que 

também se desenvolve nas suas próprias 

habitações por responsabilidade de fiolhos, de 

cuidadores informais e de outros técnicos que 

muito defendem a manutenção nas suas casas 

mas que depois recebem comparticipação mais 

alta quanto mais fizerem nessas casas, 

substituindo invariavelmente as pessoas idosas 

que as habitam. 

 

É uma educação virada para a sociedade actual, 

o mercado, a competitividade, a economia, a 

produção, mantendo-se numa fase ainda pós II 

Guerra Mundial e que tarda em entrar numa nova 

fase com vista à dignidade e felicidade da 

pessoa, à solidariedade e ao desenvolvimento 

sustentado por pessoas e relações entre elas e 

não pelo Banco Mundial ou Europeu. 

 
 



 

 

 
  

Os Lares no fundo são o espelho da sociedade 

que estamos a desenvolver e mais não são do 

que o resultado desta educação normalizada que 

olha para um futuro muito próximo não estando 

preparada para que os seus cidadãos possam 

viver até aos 100 anos porque segundo as contas 

que fez os sistemas de solidariedade social só 

estão preparados para aguentar as pessoas até 

aos 70 anos.  

Na verdade hoje trabalhamos menos de metade 

dos anos que se vivem. 

Mas isso não será um problema se investirmos 

na educação para o envelhecimento, se 

centrarmos a nossa acção na prevenção do 

envelhecimento e das suas naturais situações 

criticas. 

Não podemos continuar a olhar para o 

envelhecimento como um processo que não só 

deve manter todas as capacidades que tínhamos 

ou tivemos como ainda por cima deve melhorar 

substancialmente a nossa vida. Não. 

O processo de envelhecimento é um processo de 

perdas diárias e é o encontrar soluções que 

atenuem e adaptem as pessoas a essas perdas 

que se deve tornar preocupação. Naturalmente 

podem ter doenças vasculares cerebrais que nos 

reduzem a mobilidade e as capacidades mas isso 

não quer dizer que nos atirem para uma cama e 

deverá querer dizer que se encontram soluções 

dignas para vivermos o resto da nossa vida com 

alguma felicidade adaptando-nos a essa perda. 

No modelo actual queremos que as pessoas 

idosas que nunca fizeram uma vida saudável a 

iniciem aos 80 anos, que comecem a fazer 

actividade física, a mudarem de hábitos de 

alimentação, a conviverem com pessoas que 

nunca conviveram e a participar em iniciativas 

“muito felizes” para nós mas completamente 

ridículas para eles. 

O envelhecimento não deve ser tratado assim. 

Não deve depender das nossas expectativas 

mas dos interesses das pessoas idosas, do 

respeito por elas e pelo direito +a sua liberdade. 

Quem somos nós para dizer que isto ou aquilo é 

melhor para as pessoas idosas quando não 

construímos até hoje nenhuma evidência 

científica sobre as nossas acções? Quando nem 

sequer avaliamos as nossas acções e não 

apresentamos qualquer resposta a qualquer 

indicador como no caso primário da avaliação da 

percepção da dor? 

Façamos pois uma pausa.  

Obriguemos os decisores políticos a reflectirem 

sobre aquilo que aconteceu aos seus pais e aos 

seus avós que frequentaram lares, aos dramas 

que viveram. Apelemos ao legislador para 

aprofundar o seu conhecimento e perceber que a 

legislação produzida no sentido de defender 

pessoas idosas é hoje uma ameaça à liberdade, 

felicidade, direitos e respeito pelas pessoas 

idosas. Tentemos aprofundar os nossos 

conhecimentos sobre envelhecimento e façamos 

uma reaprendizagem sobre as intervenções 

adequadas no interior dos lares. 

A Sociedade tem tardado a perceber que precisa 

urgentemente desta reflexão porque as pessoas 

não vão parar de envelhecer e a resposta não 

pode continuar a ser a mesma. Mas é importante 

perceber-se que a diabolização dos lares de 

idosos não contribui para o equilíbrio da 

sociedade e da área do envelhecimento porque 
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sociedade e da área do envelhecimento porque 

vamos necessariamente ter lares no futuro que 

respondam às necessidades já que ninguém 

acredita que as pessoas idosas possam manter-

se nos seus domicílios com o apoio dos filhos e 

de familiares, tantas são, e tantas virão a ser. 

Portanto o que está em causa é o modelo de 

intervenção nos lares e não a sua existência ou 

inexistência. Mudando o modelo, tornando os 

lares lugares de funcionalidade, de liberdade, 

criatividade e defesa de direitos, sendo frontais 

com aquilo que oferecemos e não prometendo 

mundos inacreditáveis sonhadores, vamos 

contribuir para o equilíbrio social e até económico 

na medida em que as pessoas idosas só gastam 

dinheiro público quando adoecem e 

habitualmente adoecem em casa e na 

comunidade. 

Em 2017 a Associação Amigos da Grande Idade 

decidiu dedicar toda a sua atenção à 

funcionalidade que, para mós, está na base da 

pirâmide das acções a desenvolver para mudar o 

modelo de intervenção nos lares de idosos e na 

sociedade. Vamos trabalhar para isso. 

 

Rui Fontes -  Presidente da Associação Amigos 

da Grande Idade 
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