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Resumo Introdução: As pessoas deficientes vivem uma “exclusão em dobro” por serem incapacitadas 

e por serem idosas. Lidar com um adulto portador de dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID) 

é mudar de conceções, é vê-lo na sua diferença e no seu dia-a-dia. Os indivíduos com DID continuam 

a ser tratados como incapazes de aprender e de agir de maneira autónoma no seu dia-a-dia. Esta 

atitude desculpabiliza a sociedade e conduz a inércia social, ao conformismo e ao comodismo, onde 

muitas vezes apenas se focaliza a atenção para a deficiência em detrimento da essência humanizadora 

(corrente psicologia humanista). As valências de lar de idosos nas IPSS, confrontam-se com estes 

adultos, uma vez que as respostas sociais existentes não são suficientes para esta nova “realidade 

emergente”. Os poucos estudos existentes têm mostrado, ao nível institucional que essas pessoas 

continuam a ser tratadas de forma infantilizada, incapazes de aprenderem a agir de forma autónoma. 

Objetivos: Pretendeu-se conhecer como é a inclusão de um individuo adulto, com microcefalia 

associada de DID em valência de lar de uma IPSS, e se esta inclusão neste contexto, existe. Trata-se 

de uma análise ao percurso de vida e de inclusão institucional dum cidadão de nome fictício - Rosita, 

de 42 anos, com DID, institucionalizada (desde 2009) num lar de idosos (Lar ‘Pinho’), duma IPSS, 

da região de Coimbra. É um estudo qualitativo (estudo de caso descritivo e exploratório), inserido 

num projeto mais amplo de histórias de vida de pessoas deficientes mentais. Métodos: Realizou-se 

entrevistas semiestruturadas ao pessoal técnico, ao familiar (irmão) e a um utente amigo, registos de 

observação (natural e participante) e interagimos com a Rosita (notas de campo), propondo um plano 

de intervenção (intergeracional) focado no desenvolvimento de competências sociais e de actividades 

(com a Escola local – educação inclusiva), de modo a promover-lhe um melhor apoio social à sua 

inclusão e socialização. Resultados: obtivemos com o plano (2012-2013), ainda em curso, aspectos 

positivos melhorando a interação, a socialização e o nível de participação da Rosita na instituição e 

ela com a escola (alunos), além de termos sensibilizado os cuidadores formais e informais para a 

tomada de decisões nestes casos de DID. Ou seja, a Rosita melhorou após as primeiras sessões de 

intervenção, apesar de muito custo todo o pessoal técnico e não técnico vai limando e respeitando as 

novas exigências de inclusão e participação. Ela passou a comer sozinha, tendo sido um passo 

bastante moroso, a ser mais participativa com todos e sorridente (expressa mais as suas emoções e 



 

 

afectividades) e, em termos de linguagem vai pouco a pouco sendo mais percetível. A sua qualidade 

de vida depende da identificação das suas problemáticas e características individuais, para uma 

intervenção adequada e assertiva. 
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