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IDOSOS ASILADOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL: SUBSÍDIOS PARA A 
DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS. Josiéle Maria de Lima Nunes, Vania Beatriz Merlotti 
Herédia (orient.) (Sociologia, UCS). 

O processo de envelhecimento populacional brasileiro desafia governos, a família, a sociedade, as organizações 
socioassistenciais, no sentido de acessar programas, serviços, benefícios e projetos que garantam proteção social, via 
políticas sociais públicas, contribuindo na qualidade de vida e esta população. O estudo teve como objetivo traçar o 
perfil do idoso asilado no município de Caxias do Sul com fins de subsidiar as políticas sociais públicas deste 
município. Para atingir a finalidade foi utilizado como referência, entre outros, a Política Nacional do idoso, a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS – e os dados da pesquisa “O Idoso Asilado no Município de Caxias do 
Sul”.O método utilizado foi o histórico estrutural que permitiu identificar os idosos asilados no município de Caxias 
do Sul e as condições em que vivem nas instituições asilares.Com os resultados encontrados, verificou-se que: os 
idosos asilados são na sua maioria do sexo feminino, de cor branca, de proveniência rural, com experiências de 
migração, viúvos e solteiros, católicos, de baixa escolaridade e de faixas etárias entre 70-79 anos de idade. Observou-
se também que desses idosos asilados, a maioria possui família e antes de ser asilado morava com parentes, filhos 
e/ou netos e sozinhos. A renda econômica é baixa, percebendo de um a menos de dois salários mínimos, proveniente 
de aposentadoria. Chamou atenção que quase 1/3 da amostra não se aposentou e 8% não possuem renda, o que 
deduz-se que precisam de auxílio econômico da família, de parentes ou de amigos para o asilamento. Através desses 
dados poder-se- ia definir orientações para as instituições no sentido de compreensão da realidade e da qualificação 
dos serviços prestados. O projeto está em andamento, logo as considerações são preliminares. 
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