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RESUMO    

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado ―O (não) acesso ao Benefício 
de Prestação Continuada para pessoa com deficiência e o trabalho do Assistente 
Social no INSS‖, busca compreender como se dá o acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), enquanto direito social, previsto na Constituição 
Federal de 1988 (Artigo 203, V) e na Lei Orgânica da Assistência Social  n.8.742/93, 
(LOAS) e os requisitos para sua concessão, tendo como ponto de partida nossas 
experiências como estagiária de Serviço Social do INSS, em Campos dos 
Goytacazes /RJ. Para tanto nos embasaremos numa pesquisa quali-quantitativa, 
realizada durante o estágio obrigatório em Serviço Social que nos proporcionou 
dados para entender a Seguridade Social Brasileira  e as dificuldades que 
inviabilizam o acesso ao direito social. Neste processo, discutiremos ainda  o 
trabalho do Assistente Social dentro do Instituto Nacional do Seguro Social nos 
limites de suas atribuições. 

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência, Benefício de Prestação Continuada, 
Seguridade Social, Serviço Social. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This Final Course Paper, entitled ―(Non) Access to Continuing Benefit Benefit for 
Persons with Disabilities and the Social Worker's Work at INSS‖, seeks to 
understand how to access Continuing Benefit Benefit (BPC), while social law, 
provided for in the Federal Constitution of 1988 (Article 203, V) and in the Organic 
Law of Social Assistance n.8.742 / 93, (LOAS) and the requirements for its grant, 
based on our experiences as a Social Work intern. INSS, in Campos dos Goytacazes 
/ RJ. For such we will be based on a qualitative quantitative research, carried out 
during the compulsory internship in Social Service that provided us with data to 
understand the Brazilian Social Security and the difficulties that make the access to 
social law unfeasible. In this process, we will also discuss the work of the Social 
Worker within the National Institute of Social Security within the limits of his duties. 
 
Keywords: Disabled Person, Continuous Benefit Benefit, Social Security, Social 
Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo problematizar 

o não acesso ao Benefício de Prestação Continuada para as pessoas com 

deficiência, operacionalizado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem 

como o trabalho do Assistente Social nesta instituição. A escolha deste objeto de 

estudo, parte da experiência do estágio curricular obrigatório em Serviço Social, 

realizado no INSS, Agência 13 de Maio, no município de Campos dos Goytacazes, 

RJ. 

É válido destacar que as questões que aqui serão abordadas, encontram-

se inseridas no contexto da contrarreforma do Estado e dos ajustes neoliberais, 

demandando uma análise crítica da conjuntura atual, de modo específico sobre a 

política de Seguridade Social enquanto garantia de direito do cidadão brasileiro. 

A Previdência Social é uma política pública que garante direitos aos 

contribuintes e seus dependentes, através de benefícios voltados a suprir sua renda, 

quanto este perde sua capacidade laborativa, seja por doença, seja por invalidez ou 

morte. Por outro lado, a Assistência Social é uma política pública, direito do cidadão, 

que não requer contribuição direta, voltada para garantir os mínimos sociais a quem 

dela necessitar, conforme a Lei nº 8.742/1993, denominada Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS). 

A LOAS regulamentou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

garantindo pela Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o repasse de renda, 

através de um salário mínimo para a pessoa idosa (acima de 65 anos) ou com 

deficiência de qualquer idade, que vivem com renda inferior a ¼ de salário mínimo. 

Embora seja um benefício de caráter assistencial, o BPC é operacionalizado 

no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a partir de leis e decretos, seguindo, 

portanto, a regras de execução dessa autarquia federal, o que ao nosso ver, imputa 

formas de acesso que dificultam, quando não inviabiliza o direito para quem de fato 

precisa. 

Deste modo o foco central desta monografia, será o BPC voltado para pessoa 

com deficiência, cuja concessão fica sujeita à avaliação do grau de incapacidade 

laborativa do requerente, segundo os princípios da Classificação Internacional de 

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF) e da avaliação médica e social que 
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são  realizadas, respectivamente, pela perícia médica e pelo Serviço Social do INSS 

(BRASIL, 2011). 

A proteção social da Pessoa com Deficiência (PCD) é de responsabilidade do 

Estado brasileiro que busca minimamente dar condições de sobrevivência a essas 

pessoas em situação de pobreza, através do Benefício de Prestação Continuada -

 BPC. Este benefício da assistência social é individual e não vitalício, no entanto é de 

caráter focalista, uma vez que só consegue ter acesso quem está em extrema 

pobreza. 

Diante do atual contexto de contrarreforma do Estado, demarcado pela 

restrição dos direitos sociais, os critérios como família e renda acabam por influenciar 

o cálculo da renda per capita, alterando as condições de elegibilidade, pois se a 

renda ultrapassar a ¼ do salário mínimo o usuário não conseguirá acessar este 

benefício, mesmo sendo pessoa com deficiência incapacitante1. 

Atentaremos ao longo do TCC para as questões que são postas diariamente 

no fazer profissional. Como por exemplo, a resolução de problemas pontuais, posto 

que uma das ações que cabe ao assistente social é atender a demanda que chega 

espontaneamente ou por encaminhamentos de outros setores do INSS, realizando 

orientações às questões trazidas pelo usuário e os devidos encaminhamentos. Por 

isso este estudo, se dividirá em capítulos de modo a discutirmos teoricamente 

categorias que nos possibilitarão refletir sobre o tema, como Estado, Direito e 

cidadania, Proteção Social e Trabalho Profissional. 

Assim, o capítulo primeiro será desenvolvido em dois momentos importantes, 

a questão do Estado e direito social no capitalismo contemporâneo, buscando  nos 

atentar para Estado, focando na perspectiva neoliberal e nos desmontes da 

Seguridade Social e, posteriormente, ainda no primeiro capítulo abordaremos a 

Política de Seguridade Social brasileira, nas especificidades da Assistência Social e 

Previdência Social, cujo foco será o  direito ao Benefício de Prestação Continuada 

para pessoas com deficiência; como funciona e como se dá a concessão deste 

benefício, bem como os mecanismos de acesso, ou melhor, o não acesso a este 

benefício, bem como a burocracia para se ter o acesso.  

                                                
1
 Perante decisão judicial, é possível a concessão do benefício, mesmo se ultrapassar a ¼ do salário 

mínimo (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017). 
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No capítulo segundo, recorreremos à análise do perfil dos usuários do Serviço 

Social previdenciário em Campos, realizada por meio da pesquisa de campo, ao 

longo do período de estágio curricular obrigatório, durante o ano de 2017, onde foram 

realizadas 94 entrevistas com os usuários do Serviço Social no INSS da Agência 13 

de Maio. Foi feito uma pesquisa quali-quantitativa, através de entrevistas 

semiestruturadas, com objetivo de verificar quem era o público alvo do Serviço 

Social. Assim, a pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário 

(Apêndice 1), elaborado em conjunto com o Assistente Social, a partir das demandas 

que chegavam ao Serviço Social, enquanto ferramenta metodológica. Formulamos 

questões abertas e fechadas, buscando obter dados mais abrangentes, acerca das 

demandas que os usuários traziam em suas falas. 

As entrevistas realizadas foram o marco inicial para a compreensão das 

dificuldades e desafios no processo de avaliação social, como também saber quais 

eram as demandas que chegavam ao seu setor. Este levantamento foi essencial para 

a problematização do acesso a este benefício, e como se dá, trazendo profundas 

reflexões e contextos deste direito, e de sua importância na vida daqueles que 

necessitam deste benefício. 

Por fim, abordaremos como se dá o trabalho do Assistente Social no INSS e 

os desafios Institucionais. O Serviço Social da Previdência atua na orientação e 

encaminhamentos junto aos trabalhadores das zonas rurais e urbanas, de vínculos 

empregatícios formais e informais, muitos sem a devida proteção previdenciária por 

não estarem contribuindo, ou não terem cumprido o período mínimo de contribuição 

(carência) para ter direito aos benefícios. Cabe ao Serviço Social o atendimento a 

todo cidadão que procure informações para iniciar as contribuições e ou retornar as 

contribuições paradas por questões de desemprego ou questões pessoais, bem 

como, as orientações referentes ao Benefício de Prestação Continuada BPC/LOAS, 

operacionalizado pelo INSS.  

A previdência como política pública se intercala a assistência social, a fim de 

intensificar o acesso ao atendimento dos (as) usuários (as), na perspectiva de 

ampliação de direitos, sendo necessários a construção e aprimoramento de ações na 

perspectiva de minimizar as dificuldades de acesso aos benefícios, sendo 

imprescindível a articulação dessas duas políticas públicas. 

Ressaltamos que este Trabalho de Conclusão de Curso busca levantar 

questões a respeito dos dilemas e desafios do Benefício de Prestação Continuada, 



14 
 

 

benefício da política de assistência social, operacionalizado no INSS, consistindo na 

construção de dados e  conhecimentos de todos que se interessam pelo tema, 

teoricamente embasado em autores como: SPOSATI, ALENCAR JUNIOR a 

SALVADOR, BEHRING, BOSCHETTI, CASTILHO, MOTA, YASBEK, DA SILVA 

GUEDES. 

CAPÍTULO 1 - O Benefício de Prestação Continuada destinado a pessoa com 

deficiência enquanto Direito Social no Capitalismo Contemporâneo 

 

1.1 – A Seguridade Social brasileira: Assistência Social enquanto Política 

Pública  

 O surgimento de políticas sociais está relacionado a luta de classes, a partir 

das manifestações da questão social. Durante a segunda metade do século XIX, na 

Europa, a exploração da força de trabalho, levou ao movimento de lutas, pressões e 

reivindicações, por parte da classe trabalhadora, levando o Estado a emitir medidas 

de proteção ao trabalho, como formo de aquietar o conflito de classes, ficando os não 

trabalhadores à mercê da ajuda da sociedade. 

 Conforme Behring (2002, p.163-164), ―o que move o capital, já sabemos, é a 

busca de superlucros, ou seja, extrair o máximo de mais-valia a partir dos 

simultâneos processos de trabalho e valorização que integram a formação do valor 

das mercadorias‖. 

Já Mota (2010, p. 25) relata que, ―o modo de produção capitalista, ao mesmo 

tempo em que institui o trabalhador assalariado e o patronato, também produz o 

fenômeno do pauperismo, responsável pelo surgimento da pobreza como questão 

social‖. 

Nesta mesma direção, Iamamoto e Carvalho afirmam: 

a questão social não é senão expressão do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário da sociedade, 
exigindo seu reconhecimento enquanto classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 
intervenção, mais além da caridade e da repressão (1986, p. 77).  

Assim, fez-se necessário a intervenção do Estado, no que se diz respeito às 

expressões da ―questão social‖, enquanto problemáticas sociais advindas do sistema 

capitalista, na qual os trabalhadores passaram a demandar suas necessidades, 
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exigindo seus direitos como classe trabalhadora, gerador da riqueza socialmente 

produzida. 

O Estado ao tornar-se instrumento da burguesia, passou ao mesmo tempo a 

atender às pressões da classe trabalhadora, sem ameaçar os interesses do capital. 

De acordo com Mestriner (2001, p. 81) o Estado reconheceu a questão social, mas 

não  uma democracia social, mantendo assim as contradições inerentes ao sistema 

capitalista. 

As respostas dadas à questão social no final do século XIX, tiveram forte 

caráter repressivo, e somente alguns segmentos da classe trabalhadora foram 

atendidos; devido às reivindicações, houve melhorias nas condições de vida dos 

trabalhadores, em forma de lei.  

O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, 
dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das 
correlações e composições de força do âmbito do Estado. Os autores são 
unânimes em situar o final do século XIX como o período em que o Estado 
capitalista passa a assumir e a realizar ações sociais de forma mais ampla, 
planejada, sistematizada e com caráter de obrigatoriedade (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2011, p. 64). 

 

Com a crise do capital resultante da depressão entre 1929-1932 e os efeitos 

da Segunda Guerra Mundial mostraram maior necessidade de regulação estatal para 

enfrentamento da mesma. Tal regulação se deu através da conjugação de alguns 

fatores, como: políticas keynesianas; a instituição de serviços e políticas sociais, no 

intuito de expansão do mercado consumidor. Sendo assim, o Estado passou a 

ampliar seus gastos sociais, reconhecendo o cidadão como sujeito de direitos 

sociais, em termos de maior igualdade perante as políticas públicas.  

 
O ideário do Estado de Bem-Estar Social é proposto pela teoria keynesiana 
em países da Europa e nos Estados Unidos da América que tinha como 
princípio de ação o pleno emprego e a menor desigualdade social entre os 
cidadãos. É erigido pela concepção de que os governos são responsáveis 
pela garantia de um mínimo padrão de vida para todos os cidadãos, como 
direito social. É baseado no mercado, contudo com ampla interferência do 
Estado que deve regular a economia de mercado de modo a assegurar o 
pleno emprego, a criação de serviços sociais de consumo coletivo, como a 
educação, saúde e assistência social para atender a casos de extrema 
necessidade e minimizar a pobreza (PIANA, 2009, p. 30) 

 

No final do século XX, iniciou-se a crise do Welfare State, primeiro nos países 

capitalistas avançados que passaram a se defrontar com questões que afetavam 
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severamente o modo de vida dos trabalhadores, levando ao desemprego estrutural e 

a crise do trabalho assalariado, como também ao desmonte do Estado de Bem-Estar, 

e a supressão de direitos sociais e a fragmentação da organização política dos 

trabalhadores (MOTA, 2010, p. 29). 

Neste período, início dos anos 1970, ficou registrado uma perda econômica 

incomum em comparação aos trinta anos anteriores, em que se obtiveram boas 

médias de crescimento econômico, tendo início um período de estagnação na 

economia, como também um declínio do padrão de bem-estar. Com isso, iniciou-se o 

desenvolvimento de processos de reestruturação produtiva aliado ao avanço da 

ideologia neoliberal por todo o mundo. 

A reforma do Estado é parte de um processo global de reestruturação 

produtiva, iniciada com a crise do capital nos anos 1970. Ergueu-se com toda força o 

projeto neoliberal, consistindo na redução do papel do Estado, principalmente no que 

diz respeito às políticas públicas a ampliação da esfera do mercado econômico 

(OLIVEIRA, 2011). 

A crise dos anos 1970 assumiu uma roupagem econômica – haja vista a 
estagnação do modo de produção capitalista –, social e política, uma vez 
que teve rebatimentos sobre o projeto de classe hegemônico, o da 
burguesia, e a legitimidade política e cultural do sistema capitalista 
(OLIVEIRA, 2011, p. 134). 

 

Como reação burguesa à crise do capital, tivemos uma queda da taxa de 

lucros, que buscou reconfigurar o papel do Estado capitalista. A essa reação Alencar 

Junior e Salvador (2015), configuraram em três movimentos: o primeiro teve como 

base a revolução tecnológica e organizacional da produção, de rígido processo 

produtivo fordista/taylorista; o segundo teve como base a mundialização da 

economia, a liberalização financeira e a desregulamentação das finanças, e o terceiro 

movimento o ajuste neoliberal do Estado. 

No modelo de produção toyotista, há uma ―apreensão‖ da subjetividade do 

trabalhador, iniciando assim um espécie de competição de um para com os outros, 

para que os trabalhadores tenham iniciativas em produzir além daquilo que foram 

contratados, sendo considerados como trabalhadores multifuncionais e/ou 

polivalentes, ou seja tendo que se submeterem a diversas funções nos processos de 

trabalho, num contexto de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. 

De acordo com Antunes e Alves (2004, p.347), com a introdução das novas 

tecnologias; maquinarias modernas houve um aumento do ―estranhamento do 
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trabalho‖, distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade 

autêntica e autodeterminada.  

Ao mesmo tempo que a produção se intensificou, a exploração e precarização 

do trabalho aumentou, como também houve o aumento do desemprego estrutural. 

A alienação/estranhamento é ainda mais intensa nos estratos precarizados 
da força humana de trabalho, que vivenciam as condições mais desprovidas 
de direitos e em condições de instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho 
part-time, temporário e precarizado. Sob a condição da precarização, o 
estranhamento assume a forma ainda mais intensificada e mesmo 
brutalizada, pautada pela perda (quase) completa da dimensão de 
humanidade (ANTUNES e ALVES, 2004, p. 348). 

  

Enquanto isso, a medida em que a produção capitalista se internalizava, 

aumentava também a concorrência de mercado, que hoje chamamos de 

neoliberalismo. De acordo com Gasparotto (2014, p.07) ―O neoliberalismo refere-se à 

retomada de forma intensa do ideário liberal, o qual apregoa a liberdade dos 

mercados, as liberdades individuais, a auto-regulação dos mercados, ou seja, a não 

interferência do Estado na economia‖.  

Com o avanço das ideias neoliberais, tem-se uma realidade ideológica em 

defesa dos interesses do capital, sendo este um novo ordenamento econômico, 

favorecendo grupos monopolizados, deixando à mercê a classe trabalhadora 

(NETTO, 1992).  

A reforma do Estado é parte de um processo global de reestruturação 

capitalista iniciada após a crise do Capital nos anos 1980. Com a crise do Estado de 

bem-estar social2 ergueu-se com toda força o projeto neoliberal, consistindo na 

redução do papel do Estado, principalmente no que diz respeito às políticas da 

Seguridade Social a ampliação da esfera do mercado econômico (OLIVEIRA, 2011). 

Assim, o neoliberalismo no Brasil se consolidou como estratégia de 
dominação da classe burguesa e de seus aliados para responder à crise 
vivida na década de 1980, a qual propiciou um substantivo movimento pela 
democratização, a retomada da luta sindical e o surgimento de movimentos 
sociais importantes no campo e na cidade. Deste processo resultou uma 
nova Constituição Federal, registrando conquistas para o desenho das 
políticas sociais [...] (BRETTAS, 2017, p. 61). 

No mesmo período do início da crise econômica e implementação do projeto 

neoliberal (após 30 anos de avanço das políticas públicas) nos países de capitalismo 

desenvolvido, a sociedade brasileira passava regime ditatorial, e por processos de 
                                                
2
 A Seguridade Social expressa na Constituição Federal de 1988, não coloca o Brasil no patamar de 

Estado de Bem-Estar Social.  
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lutas sociais  em prol da redemocratização, que culminou com promulgação de uma 

nova Constituição, em 1988, contado com a participação da classe trabalhadora, por 

meio dos partidos políticos ou por pressão dos sindicatos e dos movimentos sociais, 

o que contribuiu para o aprimoramento da legislação referente aos direitos sociais e 

trabalhistas (CASTILHO et al., 2017). 

Durante o regime ditatorial, a oposição democrática esteve presente, a 

mobilização era construída por movimentos sociais de base, como o movimento 

operário e sindical. Para responder a essas pressões, e enfrentar a questão social, o 

Estado brasileiro teve que criar políticas de cunho emergencial (NETTO 1996, p. 26). 

No Brasil, no trânsito dos anos 80 para a década de 90, as expressões de 
recorrência à sociedade civil estiveram sempre associadas a um projeto 
social de ampliação da democracia e da cidadania. O discurso de 
democratização do Estado e os novos arranjos institucionais decorrentes do 
pós-64 compõem o quadro em que se organizam e articulam os diversos 
movimentos sociais, os quais estiveram, em grande medida, submetidos à 
forte repressão e, portanto, tiveram imensa dificuldade em colocar-se como 
interlocutores em um campo institucional que os negava (MOTA, 2010, p.88). 

O conceito de Seguridade Social, composto pelo tripé Saúde, Assistência 

Social e Previdência Social, adotado em 1988, como um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, são políticas de proteção social, 

consideradas produto histórico das lutas dos trabalhadores, onde a Seguridade 

Social foi por definição, esfera de disputas e negociações na ordem burguesa. 

Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social é 

competência do poder público, sob diretrizes da universalização, equidade, 

seletividade e distributividade. A saúde, previdência social e assistência social são 

assumidas como dever do Estado e direito do cidadão, entretanto, somente a saúde 

se tornou universal, sendo a previdência em forma de seguro, e a assistência a quem 

dela necessitar (SPOSATI, FALCÃO, TEIXEIRA, 1995). 

A Constituição de 1988 não se limitou exclusivamente à consolidação e ao 

aprimoramento das instituições, mas sim o estabelecimento dos princípios que dizem 

respeito aos direitos sociais. Todas as pessoas deveriam acessar minimamente aos 

direitos sociais enquanto cidadãos. 

De acordo com Benevides (1998) a cidadania e os direitos da cidadania, é 

sobretudo uma ideia política que não se liga em valores universais, diz respeito a 

determinada ordem jurídico-política vigente em um Estado ou país, que define e 

garante quem é cidadão. 
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Foi a partir da concepção de cidadania, que o indivíduo pela primeira vez 

configura no texto constitucional como destinatário da ordem social e de exercer seus 

devidos direitos. Assim, adotada a Constituição brasileira, a Assistência Social torna-

se política pública, regulamentada através da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), que em seu artigo primeiro diz:  

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 
1993). 

A Assistência Social regulamentada pela Lei nº 8.742/1993, denominada 

LOAS, trata-se de um ordenamento jurídico que afirma mudanças e possibilidades. A 

LOAS inaugura um novo patamar para a Assistência Social brasileira, agora como 

uma política pública. Sendo assim, suas diretrizes vão em direção no atendimento 

aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e pobreza, tendo como intuito, romper 

com a tradição cultural e política de assistencialismo clientelista e emergencial, sem 

enfrentamento das questões sociais, proveniente das desigualdades. 

O processo de afirmação da assistência social como política social, se deu a 

partir do disposto na Constituição Federal de 1988 - CF/88, na Lei Orgânica da 

Assistência Social de 1993 – LOAS/93 e na Norma Operacional Básica 2005 - 

NOB/SUAS/2005 (BRASIL, 2005).   

Em 1997, a Norma Operacional Básica foi marcada pela organização de 

municípios pela descentralização e implantação ao Sistema descentralizado de 

gestão prevista pela Constituição Federal de 1988 e pela LOAS: 

[...] a NOB/97 conceituou o sistema descentralizado e participativo, 
estabelecendo condições para garantir sua eficácia e eficiência explicitando 
uma concepção norteadora da descentralização da assistência social. 
Ampliou o âmbito das competências dos níveis de governo com a gestão da 
política, sem, entretanto, delimitá-las. Propôs a criação de uma Comissão 
Tripartite, de caráter consultivo, com representantes dos três níveis de 
governo, para discutir e pactuar acerca dos aspectos relativos à gestão da 
política (BRASIL, 2005, p. 10).  

Depois, em 2003, a Conferência Nacional de Assistência Social: 

aprovou uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das 
ações descentralizadas e participativas de assistência social no Brasil. 
Deliberou pela implantação do SUAS, modelo de gestão para todo o território 
nacional, que integra os três entes federativos e objetiva consolidar um 
sistema descentralizado e participativo, instituído pela Lei Orgânica da 
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Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993 (BRASIL, 2005, p. 09).  

 Em setembro de 2004, foi aprovada na Reunião Descentralizada e Ampliada 

do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS.  

A Política de Assistência Social estabelece princípios e diretrizes para a 
implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e é 
resultado de amplos debates realizados em todos os Estados e no Distrito 
Federal durante o ano de 2004, a partir de uma proposta preliminar 
elaborada pela Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS com 
a participação ativa do CNAS, dando cumprimento às deliberações da IV 
Conferência Nacional de Assistência Social (2003) (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, s. d.). 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi criado em 2005, tendo 

como ponto de partida a reorganização dos serviços, programas e projetos, no que 

se diz respeito à assistência social, com o objetivo de garantir a proteção social 

básica e especial de média e alta complexidade, tendo como foco a família e o 

espaço social onde vivem. 

Por organizar e definir itens fundamentais da política pública de Assistência 

Social, a implementação do SUAS representa um avanço significativo, fortalecendo 

os instrumentos de gestão, garantindo assim a organização dos serviços, programas 

e projetos de modo articulado, possibilitando aplicação dos recursos. 

O grande desafio do SUAS vem sendo o de eliminar práticas tradicionais, que 

se baseavam na lógica do favor, e do clientelismo, constituindo num sistema amplo 

de proteção social, de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, 

articulando às demais políticas sociais.  

A Norma Operacional Básica 2005 disciplina a operacionalização da gestão 
da política de assistência social, conforme a Constituição Federal de 1988, a 
LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional 
de Assistência Social de 2004, sob a égide de construção do SUAS, 
abordando, dentre outras coisas: a divisão de competências e 
responsabilidades entre as três esferas de governo; os níveis de gestão de 
cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o processo gestão e 
controle dessa política [...]; a nova relação com as entidades e organizações 
governamentais e não governamentais; os principais instrumentos de gestão 
a serem utilizados; e a forma da gestão financeira, que considera os 
mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência de 
recursos (BRASIL, 2005, p.12).  

 

A Assistência Social passou a ser organizada em dois tipos de Proteção 

Social. A primeira diz respeito aos riscos sociais e pessoais, que é a Proteção Social 

Básica, ofertado nos Centros de Referência de Assistência Social, por meio de 
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programas e serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ainda 

não estão em situação de risco. 

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em 
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência 
de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, 
ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 
[...] (BRASIL, 2005, p.18). 

 

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, é uma unidade pública 

estatal de base territorial, localizado em áreas de maior vulnerabilidade social de 

acordo com o porte do município; é referenciado da seguinte maneira:  

Pequeno Porte I – mínimo de 1 CRAS para até 2.500 família referenciadas; 
Pequeno Porte II – mínimo de 3.500 famílias referenciadas;  Médio Porte – 
mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas;  Grande 
Porte – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas;  
Metrópoles – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 
referenciadas (BRASIL, 2005). 

 

A segunda, diz respeito ao atendimento destinado a famílias e/ou indivíduos 

que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados, 

oferecendo assim, a Proteção Social Especial, ofertado no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS. 

A proteção social especial tem por objetivos prover atenções 
socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 
outras (BRASIL, 2005, p.18).  

 

A Proteção Social Especial, é dividida em duas categorias, a primeira são 

serviços de média complexidade: 

 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 
atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem 
maior estruturação técnico operacional e atenção especializada e mais 
individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado. Tais 
como: Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; Plantão Social; 
Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; Serviço de Habilitação e 
Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; Medidas sócio-
educativas em meio-aberto (PSC – Prestação de Serviços à Comunidade e 
LA – Liberdade Assistida) (BRASIL, 2004, p.22). 
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Já a segunda, são ofertados serviços de alta complexidade: 
 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles 
que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e 
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 
núcleo familiar e, ou, comunitário. Tais como: Atendimento Integral 
Institucional; Casa Lar;  República;  Casa de Passagem;  Albergue;  Família 
Substituta;  Família Acolhedora;  Medidas sócio-educativas restritivas e 
privativas de liberdade (Semi-liberdade, Internação provisória e sentenciada);  
Trabalho protegido (BRASIL, 2004, p.22-23).  

 

Mesmo com as legislações, e a conquista dos direitos no âmbito da 

Assistência Social, o Estado brasileiro, em sua economia dependente, acaba tendo 

sua autonomia limitada, funcionando como uma ferramenta a serviço dos interesses 

das classes dominantes nos países centrais ao mesmo tempo em que expressa as 

necessidades da classe dominante local, nas suas relações de contradição e 

subordinação com aquelas (BRETTAS, 2017).  

Assim, de acordo com Yazbek (2006, p. 52), a Assistência Social é, pois, 

como as demais políticas do campo social, expressão de relações sociais que 

reproduzem os interesses em confronto na sociedade. Mesmo sendo uma política 

social, observa-se o seu caráter pontual e emergencial, de atendimento aos 

excluídos. O Estado acaba por, muitas vezes, abarcar iniciativas da rede solidárias, 

direcionadas ao enfrentamento dessas questões relativas à diminuição da pobreza 

sem alterar as desigualdades de classes. 

Sob influência do capital financeiro, o Estado brasileiro tem se utilizado do 

fundo público para privilegiar os interesses do capital, reduzindo cada vez mais os 

custos em políticas sociais. Essa focalização dos recursos públicos, e privatização 

das estatais, se acentuaram mais nos 20 últimos anos. Há o desmonte do Estado 

brasileiro, por meio da imposição de uma agenda neoliberal, que pretende, em curto 

tempo, alterar as conquistas sociais presentes na Constituição Federal de 1988 

(CASTILHO et al., 2017). 

Hoje no Brasil, tem-se um grande número de trabalhadores informais e 

desempregados, que necessitam ser protegidos também pela política de assistência 

social. No entanto, há o preconceito na sociedade em relação a ―dependência‖ que o 

benefício assistencial cria no cidadão, associado a uma ideia de vagabundagem e 

falta de empenho, por isso mesmo, acabam identificando a assistência com o 
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assistencialismo, como se estivessem recebendo uma ajuda, no entanto é um direito 

do cidadão brasileiro. 

A identificação da Assistência Social com assistencialismo e filantropia ainda 
é parte dos desafios a serem enfrentados nesta área. Décadas de 
clientelismo consolidaram uma cultura tuteladora que não tem favorecido o 
protagonismo nem a emancipação dos usuários da Assistência Social na 
nossa sociedade (YAZBEK, 2004, p. 19). 
 

Ao longo de seu processo histórico, a assistência social brasileira vem 

buscando sair da condição de assistencialismo e clientelismo, para no campo da 

política pública se consolidar como um direito social. No entanto, por mais que tenha 

se tornado definitivamente uma política pública, não possuiu caráter universal, 

preservando critérios de focalização e seleção entre os mais pobres. 

Assim, aqueles que não contribuem para a Previdência Social, e que não 

possuem renda, acabam indo em direção a Assistência Social, sendo potenciais 

demandantes do Benefício de Prestação Continuada, e de programas de 

transferência de renda. Esta política pública, é pois, uma forma de inclusão dos 

excluídos, de modo a garantir a segurança e dignidade de todos os cidadãos e que 

não deveria executada sob ações emergenciais.  

O Estado nos dias de hoje, atua predominantemente com programas de alívio 

à pobreza como ―alternativa‖ ao enfrentamento da miséria e da pobreza. No entanto, 

por mais que o trabalhador tente garantir os seus direitos, muitas vezes ele não 

consegue acessar as políticas que compõem a Seguridade Social, dadas a sua 

condição de subalternidade perante o Estado capitalista. 

O Estado, na gestão da política de assistência social, não pode permanecer 
no papel de coadjuvante que concede ajudas financeiras, subvenções a 
ações, trabalhos ou projetos comunitários de organizações da sociedade 
civil. Ele precisa alcançar o estatuto de regulador e responsável por garantir 
proteção social como política de cidadania, isto é, nem compensatória, nem 
residual, nem caritativa, nem assistencialista, mas sim política pública de 
direitos. A transição da assistência social para o âmbito da política pública 
exige que ela supere sua identificação sob a categoria de programa social 
deste ou daquele governo para desenvolver um sistema de proteção social 
contínuo (SOUSA et al.; 2013, p. 08). 
 

Atualmente no Brasil, vivemos numa Era de superexploração do trabalhador, 

onde o número de trabalhadores informais aumenta a cada dia3, e mesmo 

trabalhadores formais, sobrevivem ganhando salários muito baixos, e que necessitam 

também serem protegidos pela política de assistência social. 

                                                
3
 Segundo o IBGE, 41,4% da população ocupada se encontra na informalidade (RONAUX, 2019). 
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A assistência social não pode e não deve substituir o trabalho, porém pela 

ausência de empregos, e consequentemente as dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho, há uma grande procura por programas de transferência de renda. Esses 

indivíduos por estarem excluídos do acesso mínimo ao bem-estar social, contam com 

a assistência, e por não disporem das condições básicas para sua subsistência, 

como emprego e salário dignos.  

Com isso, haverá constantemente desigualdades e impactos para alguns 

grupos, resultando muitas vezes na inacessibilidade dos serviços e insegurança para 

o futuro. Para tanto, esses grupos que hoje se encontram em situação de 

vulnerabilidade social vão em busca de benefícios assistenciais, sendo este dever do 

Estado e direito do cidadão. 

O preconceito em relação à ―dependência‖ que o benefício assistencial cria 
no cidadão que a ele precisa recorrer vem acompanhado não raro da ideia 
associada a vagabundagem, displicência e falta de empenho. Retomam-se 
aqui as antigas formas de julgar os sujeitos que por suas condições não 
conseguem sobreviver, atomizando-os e descolando do coletivo e da análise 
das condições da sociedade capitalistas (COUTO, 2015, p. 669).  

 

Já   programas assistenciais se remetem a proteção aos cidadãos que estão 

em situações de risco e exclusão social, tanto por sua condição financeira, quanto 

por capacidade laborativa, como é o caso dos portadores de deficiência, 

adolescentes, gestantes, crianças e idosos. A exclusão é um processo histórico, 

decorrente da exploração e dominação de determinados grupos, e classes sociais; ―é 

a apartação de uma inclusão pela presença da discriminação e do estigma‖ 

(SPOZATI, 2006, p.05). 

A assistência social está longe de formar um mecanismo de proteção social, e 

se configura numa política contraditória; se ampliou como política não contributiva, 

focalizada nos segmentos mais pobres da sociedade, mas não avançou o suficiente 

em termos da garantia de direitos, no que tange a autonomia dos sujeitos. Nesta 

realidade, encontram-se milhares de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada que hoje necessitam de uma renda para sobreviver e sofrem as 

―ameaças‖ do desmonte da Seguridade Social Brasileira. 

 
1.2 – O (não) acesso ao BPC para as pessoas com deficiência 

Hoje no Brasil, um grande número de pessoas em situação de extrema 

pobreza requer proteção por meio da política de assistência social, seja por alguma 
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incapacidade, seja por não acesso ao mercado de trabalho. Neste universo há um 

amplo contingente de pessoas com deficiência, entre elas crianças e adultos com os 

mais diversos tipos de transtornos e debilidades físicas e/ou mentais. 

De acordo com os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE em 2010,  

No último Censo Demográfico
4
, 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo 

menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou 
mental/intelectual. Apesar de representarem 23,9% da população brasileira 
em 2010, estas pessoas não vivem em uma sociedade adaptada. Segundo a 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2014, a maioria das 
prefeituras não promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para 
pessoas com deficiência (78%), turismo acessível (96,4%) e geração de 
trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho (72,6%) (LOSCHI, 
2017). 

A proteção social das pessoas com deficiência é de responsabilidade do 

Estado brasileiro que busca minimamente dar condições de sobrevivência aos mais 

pobres, através do Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

Refere-se a um direito de assistência social à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso, independentemente da contribuição à seguridade 

social, desde que comprovem não possuir os meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. [...] É um benefício da 

Assistência Social que visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da 

proteção social, ao provimento de condições para atender a contingências 

sociais e à universalização dos direitos sociais (IVO e SILVA, 2011). 

Dentro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é operacionalizado o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Este benefício da Política Nacional de 

Assistência Social, garantido pela Constituição Federal de 1988, atende a dois 

grupos sociais específicos: O primeiro diz respeito à pessoa idosa, acima de 65 anos. 

O segundo, o qual será abordado ao longo deste item, visa a atender a pessoa com 

deficiência de qualquer idade, cujo critério básico para o acesso é a condição 

socioeconômica de renda familiar inferior a ¼ de salário mínimo. 

 O Benefício de Prestação Continuada foi regulamentado em 1993, através da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), e passou a ser concedido a partir de 

1996. Conforme a lei nº 8742,  

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

                                                
4
 O censo demográfico é realizado a cada 10 anos, sendo que o último fora realizado em 2010. 

https://ww2.ibge.gov.br/
https://ww2.ibge.gov.br/
https://ww2.ibge.gov.br/
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cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993). 

O Benefício Assistencial para a pessoa com deficiência é de 1 (um) salário 

mínimo, e deve ser revisto a cada dois anos, no intuito de verificar se o beneficiário 

ainda possui as condições para manter o benefício, cessando imediatamente em 

casa de morte, ou em caso do não cumprimento da lei vigente.  

O BPC é concedido a todas as pessoas com deficiência incapacitadas para a 

atividade laborativa, que comprove não possuir meios de prover a sua manutenção e 

custo de vida ou de ser provida por sua família que moram na mesma residência. É 

um benefício não contributivo, e em relação ao seu custeio, conforme a Lei nº 8.212, 

de 24 de Julho de 1991, nos termos do art. 195 da Constituição Federal, ―a 

Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, [...], 

mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de contribuições sociais‖.  

Este benefício da assistência social é individual e não vitalício, no entanto é de 

caráter focalista, uma vez que só consegue ter acesso a este benefício quem está 

em extrema pobreza, com critérios excludentes. Diante deste contexto, há 

movimentos de avanço e restrição desse direito, pois ao mesmo tempo que 

contempla muitas pessoas, os critérios como família e renda acabam por influenciar o 

cálculo da renda per capita, alterando as condições de elegibilidade, pois se a renda 

ultrapassar a ¼ do salário mínimo o usuário não conseguirá acessar este benefício, 

mesmo sendo pessoa com deficiência incapacitante. 

Em relação à pessoa com deficiência, o critério para a concessão do BPC, 

também inclui os de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que inviabiliza 

sua inserção no mercado de trabalho.  

Para a pessoa com deficiência, além da comprovação da renda, deverá ser 
realizada avaliação da deficiência e do grau de impedimento, composta por 
avaliação social e médica, realizadas por assistentes sociais e médicos 
peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As avaliações são 
agendadas pelo próprio órgão (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, 2018, p.33). 

Instituído pelo Decreto n0. 6.214/2007, o conceito de deficiência, utilizado 

como critério para acessar o BPC, à pessoa com deficiência ficará sujeita a avaliação 

do grau de incapacidade, com base nos princípios da Classificação Internacional de 

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF) e, ainda, a avaliação médica e social 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195
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serão realizadas, respectivamente, pela perícia médica e pelo serviço social do INSS 

(BRASIL, 2007b). 

A idéia de deficiência é frequentemente relacionada a limitações naquilo que 
se considera como habilidades básicas para a vida social. Não é fácil 
determinar quais são essas habilidades, muito embora grande parte do 
debate as relacione à mobilidade, ao uso dos sentidos, à comunicação, à 
interação social e à cognição (DINIZ, SQUINCA, MEDEIROS, 2007, p.2591).  

 Ainda, segundo Diniz, Squinca, Medeiros (2007), lesões e deficiências não são 

sinônimos. Entretanto, em uma sociedade em que o ambiente seja hostil à 

diversidade corporal, é possível pensar que uma pessoa com restrições leves de 

habilidades, possa experimentar a deficiência de forma severa, seja por falta de 

oportunidades, seja pela cidade não estar preparada para que haja inclusão de tais 

pessoas. A mesma restrição de habilidade, em um ambiente receptivo à diversidade, 

e com oportunidades, pode não levar à experiência da deficiência. Os critérios de 

avaliação acabam por não contemplar a complexidade do fenômeno da deficiência 

Essa relação complexa entre corpo, habilidades e sociedade aponta para o 
fato de somente ser possível avaliar adequadamente o nível de deficiência 
elegível ao BPC se informações sobre o ambiente forem seriamente 
incorporadas ao protocolo de perícia. Não seria equivocado, portanto, 
considerar diferentes definições de deficiência para os programas sociais. 
Essas definições partiriam das variáveis de habilidades básicas, lesões e 
determinantes sociais, mas não pressuporiam um caráter absoluto, mas sim 
uma interação complexa entre elas (DINIZ, SQUINCA, MEDEIROS, 2007, 
p.2591). 

Portanto, ao adotar a concepção do que seria incapacidade permanente como 

critério para a concessão do BPC, vários casos que poderiam ser entendidos como 

deficiência não seriam considerados para tal. Na verdade, o que acaba sendo o fator 

determinante é a decisão do médico perito, que definem pelo grau de deficiência e 

não a deficiência em si. A concepção de pessoa com deficiência elegível ao BPC 

seria aquela com uma incapacidade extremamente debilitante, o que resultaria no 

não acesso ao benefício, através dos critérios atribuídos que podem levar a 

elegibilidade ou não. 

O que há são muitas pessoas com restrições moderadas de habilidades que 
enfrentam graves restrições no mercado de trabalho em consequência de 
variáveis não mensuráveis, tais como discriminação, preconceito ou 
barreiras sociais de outra ordem. Nesse sentido, a categoria ―incapacidade 
para o trabalho‖ exige tanto um conhecimento clínico para o diagnóstico de 
habilidades e capacidades corporais, mas também um extenso e cuidadoso 
diagnóstico do universo social e do trabalho em que a pessoa deficiente vive 
(DINIZ, SQUINCA, MEDEIROS, 2007, p.2593). 
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Por determinação do Decreto n. 6214, em seu Art. 9o, para fazer jus ao 

Benefício de Prestação Continuada, à pessoa com deficiência deverá comprovar: 

I - a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas, na forma prevista neste Regulamento; II 
- renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus 
integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo; e III - por meio de 
declaração, que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social 
ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto o de assistência 
médica e a pensão especial de natureza indenizatória (BRASIL, 2007b). 

Com relação a Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade 

e Saúde (CIF), é baseada numa abordagem biopsicossocial que incorpora os 

componentes de saúde nos níveis corporais e sociais, sendo dividida em cinco 

componentes que interagem entre si: as funções e estruturas do corpo; a atividade 

social; a participação social; os fatores ambientais e os fatores pessoais (WHO, 

2001). 

A avaliação médica leva em consideração as deficiências nas funções e 
nas estruturas do corpo, e a avaliação social leva em conta os fatores 
ambientais, sociais e pessoais. As duas avaliações consideram a limitação 
do desempenho de atividades e a restrição da participação social. Quando 
comprovada a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência 
até o local de realização das avaliações social e médica, estas serão 
realizadas em seu domicílio ou na instituição em que estiver internada 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2018, p.33). 

Além de ter que estar em extrema pobreza, o benefício é concedido mais pelo 

grau da deficiência, do que pela própria deficiência em si. Ou seja, não é só 

comprovar baixa renda, ou a falta desta, e ter alguma deficiência. A concessão está 

atrelada a extrema pobreza e ao grau elevado de deficiência. 

A avaliação dos médicos acaba tendo um caráter excludente, pois uma 

mesma situação pode ser avaliada de forma diferente, o que contribui para o não 

acesso ao benefício de milhares de pessoas com deficiência no Brasil; o olhar 

técnico vai definir se a pessoa é elegível ou não a concessão do benefício. 

Essas regras na operação dos benefícios, em especial o BPC, faz com que 

as individualidades não sejam levadas em conta, há sim uma inflexibilidade de 

regras de operação, requeridas pelos sistemas informacionais, que não permitem a 

incorporação de diferenças ditadas pela particularidade de necessidades (SPOZATI, 

2013). 
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É notório que os critérios para a concessão do BPC deixam à margem muitas 

pessoas, que tem direito a tal benefício, como por exemplo, a inclusão da família 

para o cálculo de renda, sendo esta tendo que comprovar o nível de pobreza de sua 

família, não podendo ultrapassar nem um centavo a mais diante da lei exposta, a 

não ser se entrar na justiça e o juiz conceder o benefício dependendo da situação 

exposta. Há também a questão do requerente não poder acumular a outro benefício, 

e se houver, o beneficiário terá que optar por qual melhor lhe convém.  

No que se diz respeito a família, é válido expor que, existem diferenças no 

conceito de família para o Cadastro Único5, lembrando que este é o cadastro no 

qual o requerente terá que fazer antes de acessar o benefício: 

Para o Cadastro Único, família é ―a unidade nuclear composta por um ou 
mais indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um 
mesmo domicílio‖. Para a composição das relações de parentesco, o 
Cadastro Único toma como pessoa de referência o Responsável pela 
Unidade Familiar (RF), indivíduo que informa os dados de todos os 
componentes da família (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
2018, p.23). 

Já para a legislação e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), família é 
o: 

conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, 
a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 
padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. O Requerente é a pessoa 
em torno da qual são definidas as relações de parentesco (MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2018, p.23). 

O conceito de família no Cadastro Único se refere à família de uma maneira 

mais ampla, para além das relações de parentesco, considerando também aqueles 

que compartilham a renda e despesas, no mesmo domicílio. Enquanto para fins de 

acesso ao BPC, o INSS acaba tendo restrições no que diz respeito à relação de 

consanguinidade e vínculo jurídico (civil). A soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente pelos membros da família compõem:  

a) salários; b) proventos; c) pensões; d) pensões alimentícias; e) benefícios 
de previdência pública ou privada; f) comissões; g) pró-labore; h) outros 
rendimentos do trabalho não assalariado; i) rendimentos do mercado 

                                                
5
 ―Art. 2º - O Cadastro Único para Programas Sociais -é instrumento de identificação e caracterização 

sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção 
de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento 
desse público‖ (BRASIL, 2007a). 
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informal ou autônomo; j) rendimentos auferidos do patrimônio; e k) Renda 
Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, dentre outros, 
ressalvado o caso de concessão do benefício a outro idoso da mesma 
família (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2018, p. 28). 

Sendo assim, no ato da inscrição no formulário do Cadastro Único6, será 

imprescindível coletar informações complementares no formulário de Requerimento 

do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e Composição do 

Grupo Familiar, este, devendo ser preenchido pelo próprio requerente e, na 

impossibilidade deste, o técnico da assistência social deverá auxiliá-lo no 

preenchimento desses requisitos. Também é posto que todos os membros da ‗família 

BPC‘ devem necessariamente compor o Cadastro Único. O contrário não é 

verdadeiro, membros do Cadastro Único não necessariamente se constituem família 

para o acesso ao BPC (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2018). 

Com o cadastro feito, será somado o cálculo da renda mensal familiar per 

capita, que deve ser considerado o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo 

domicílio, e pelo requerente (pessoa com deficiência). As pessoas com deficiência 

que moram sozinhas, ou que se encontrem acolhidas em instituição de longa 

permanência, e até mesmo situação de rua, terão direito ao BPC, desde que 

atendam aos demais critérios para o recebimento do benefício.  

Portanto, o INSS sendo o órgão responsável que operacionaliza o BPC, é 

quem vai definir quem irá receber o benefício, e os critérios para tal, dificultando 

ainda mais a concessão deste benefício de quem vai receber, mesmo sendo um 

benefício assistencial e não da previdência social. Segundo Stopa (2019), a 

assistência social como foi recentemente garantida como política pública, não tinha 

estrutura para atender aqueles que iriam requerer o BPC, por isso este benefício 

ficou operacionalizado no INSS. 

Uma das consequências desse processo é que muito dos beneficiários 
acreditam estar aposentados, seja por idade, adquirida por meio do trabalho, 
seja por invalidez, devido à deficiência ou à doença que impossibilita o 
ingresso no trabalho, acarretando na invisibilidade do benefício da 
Assistência Social, justamente por ser concedido no INSS e não ter havido 
um acompanhamento constante por parte dos serviços socioassistenciais 
(STOPA, 2019, p.243). 

                                                
6
 De acordo com o art. 12 da lei 8.805, em seu § 2 º ―O benefício só será concedido ou mantido para 

inscrições no CadÚnico que tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois anos‖ (BRASIL, 
2016). 
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Apesar das legislações e deveres do Estado perante aqueles que estão em 

extrema pobreza, o Brasil é um país que mantém uma grande desigualdade social. 

A burocracia, acaba sendo um dos elementos de materialidade do Estado, onde se 

institui o capitalismo, buscando atender às pressões daqueles que não detém do 

poder, e ao mesmo tempo tendo que responder aos interesses daqueles que 

dominam o poder, sendo estas contradições presentes no Estado, como aborda 

Rodrigo de Souza Filho: 

A burocracia, por um lado, é a responsável por viabilizar, manter, conservar 
a ordem social capitalista e, dessa forma, garantir os interesses da classe 
dominante. Por outro lado, ela também implementa as ações do Estado 
destinadas ao atendimento de interesses das classes dominadas, na 
perspectiva de manter a ordem da propriedade privada/liberdade, garantindo, 
porém, o Bem.  Por isso a aparência de classe universal (FILHO, 2004, 
p.152).  

A burocracia mostra-se como mediadora entre o Estado e as classes sociais, 

para que a ordem geral de uma sociedade permaneça.  Sendo assim, segundo 

FILHO (2004, p.153), ―a burocracia responde a uma dada organização social que 

supõe a existência de dominados e dominantes, social e economicamente falando‖.  

A cultura burocrática [...] pode provocar situações de descontinuidade na 
oferta de serviços, tendo em vista a centralidade de um programa e a 
tendência de flexibilização das regras estruturantes de um sistema estatal, 
além da cultura da implantação pela oferta de recursos federais. As 
tendências podem levar a uma fragilização do modelo de gestão e das 
funções da política [...] (SILVEIRA, 2017, p.502). 

Além dos critérios para acesso ao benefício posto pela legislação, ainda há 

de se atentar sobre as dificuldades em que o requerente tem para chegar ao local, e 

de estarem acompanhadas de algum parente ou amigo, para fazer a avaliação 

social e perícia médica, sendo que muitas dessas pessoas acabam não tendo 

condições, para tal. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o representante 

legal do requerente deverá comparecer antecipadamente à Agência para solicitar o 

atendimento na residência, apresentando atestado documento médico que 

comprove a impossibilidade de locomoção do requerente (INSS, 2017). 

A concessão do benefício, seguindo de acordo com a legislação, o 

requerente também deverá se preocupar em como chegar ao local, necessitando de 

um parente ou amigo para acompanhá-lo, e resolver as questões que aparecerem 

durante o percurso de tal concessão. 
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Além disso, a concepção de assistência que preside o BPC ainda é tida como 

um auxílio ou ajuda para aqueles que estão incapacitados para o trabalho, sendo 

este usuário, tratado como um necessitado e não como um sujeito portador de 

direitos. Evidencia-se que entre os dilemas do BPC está a dificuldade em 

operacionalizar o benefício como um direito garantido na seguridade social. O 

benefício está vinculado à imagem de que é para pessoas ―incapazes‖, e não como 

um direito constitucional. 

A seguridade social brasileira teve incluídas em seu escopo a saúde e a 
assistência social em uma linha programática vinculada à proteção social 
redistributiva, diferentemente da lógica do seguro em que foi assentada a 
previdência social. No entanto, e ainda que tal incorporação tenha 
acontecido em 1988, os desafios de consolidação de uma efetiva proteção 
social por meio do Estado são bastante atuais. Um desses desafios 
requisita que a assistência social transite da esfera das carências para a do 
direito de cidadania, rompendo com o viés clientelista e benemerente que 
outrora a caracterizou (CARMO E GUIZARDI, 2018, p.08). 

A intensificação de políticas neoliberais acabam por retirar os direitos 

garantidos por uma parcela da população, sobretudo as mais carentes e os 

segmentos mais precarizados. Nesse contexto, a assistência social acaba se 

constituindo como uma política para os excluídos, e por conta disso, acaba não se 

concretizando como garantia de direitos universais, aumentando cada vez mais os 

índices de pobreza no Brasil. 

Com as reformas, ou contrarreformas, de direção neoliberal, ocorridas nos 
últimos anos no Brasil, as políticas públicas de seguridade social sofreram 
impactos limitantes para a sua cobertura. Ainda que seja possível admitir 
avanços no desenho do sistema de proteção social brasileiro, há também 
que se considerar o convívio deste modelo de tendência abrangente e 
universal com os projetos de retração de benefícios, caracterizados por 
retrocessos e constantes ameaças de retirada de direitos já conquistados 
(CARMO E GUIZARDI, 2018, p.02). 

O Benefício de Prestação Continuada são para aqueles que estão em 

extrema pobreza, e apesar de ser pessoa com deficiência, não consegue acessar 

os mínimos sociais, de que garante a sua cidadania. Nessa lógica, há instaurado na 

sociedade um conservadorismo aliado ao projeto societário neoliberal, as quais não 

representam a classe trabalhadora, mas sim a acumulação do capital, e ao livre 

mercado, em que o Estado não se responsabiliza perante os direitos sociais, e a 

conquista deles. 

Reconhece-se aqui, o caráter contraditório das políticas sociais, as quais 
não se configuram como propostas para resolver as desigualdades 
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estruturais. Nesse sentido, não se pode perder de vista a lógica do sistema 
que oprime e culpabiliza os indivíduos pelas mazelas produzidas por ele 
próprio (SALES, SANTIAGO, SILVA, 2013, p.74). 

A partir da adesão da burguesia nacional visando o projeto neoliberal, 

pautado no conservadorismo, é visto que há a tentativa para o desmonte das 

políticas de Seguridade Social no Brasil, por meio de uma lógica mercadológica do 

público. Neste sentido, os direitos sociais assumem posição como se fossem 

mercadoria, e não como responsabilização do Estado. O neoliberalismo legitima um 

projeto societário burguês, promovendo a subsistência do sistema capitalista, 

defendendo um Estado que garanta as liberdades individuais, no intuito de 

movimentar o mercado, e sem a interferência nele.  

[...] o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando 
sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas 
como queria. Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou 
êxito [...], disseminando a simples ideia de que não há alternativas para os 
seus princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-
se a suas normas. Provavelmente nenhuma sabedoria convencional 
conseguiu um predomínio tão abrangente desde o início do século como o 
neoliberal hoje. Este fenômeno chama-se hegemonia, ainda que, 
naturalmente, milhões de pessoas não acreditem em suas receitas e 
resistam a seus regimes (ANDERSON, 1995, p.12). 

As políticas públicas, acabam indo em direção a um contexto neoliberal, não 

oferecendo verdadeiras condições para que os indivíduos saiam da situação de 

pobreza em que se encontram, sendo que para conseguir tal direito e/ou benefício, 

o sujeito precisa passar por uma burocracia para conseguir acessar os seus 

mínimos sociais, numa ótica conservadora/clientelista, como se fossem políticas de 

favor. 

A burocracia tem como objetivo, entre outros, a garantia da apropriação da 
mais-valia e a manutenção da ordem social de exploração da força de 
trabalho. Portanto, tantas mudanças nas leis não seriam de fato 
desenhadas para alterações que proporcionassem maiores condições de 
acesso e manutenção do BPC, levando em conta que as leis são propostas 
por um Congresso que responde aos interesses do capital. E por isso são 
aprovadas e implementadas sem nem mesmo passar pelas instâncias 
deliberativas da Política de Assistência Social, conforme a CF/88 
assegurou (STOPA, 2019, p.240). 

Segundo o IBGE, o número de pessoas pobres no Brasil cresceu de 2016 

para 2017 e agora em 2019 atinge mais de 50 milhões de brasileiros. 

Considerando a linha de extrema pobreza global, entre 2016 e 2017, 
aumentou o percentual de pessoas com rendimento domiciliar per capita 
inferior a US$ 1,90 por dia (ou cerca de R$ 140,00 mensais em valores de 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pobreza/
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2017). No País, em 2016 havia 6,6% da população abaixo desta linha, valor 
que chegou a 7,4% em 2017 (compreendendo mais de 15 milhões de 
pessoas). O crescimento do percentual de pessoas abaixo dessa linha 
aumentou em todas as regiões, com exceção da Região Norte, onde se 
manteve estável [...]. Da mesma forma, a linha de US$ 3,20 (cerca de R$ 
236,00 mensais) mostrou crescimento, classificando 13,3% da população 
na pobreza em 2017 (diante de 12,8% em 2016), com crescimento 
acentuado na Região Nordeste (IBGE, 2018, p.27). 

De acordo com Yazbek (2012), a noção de pobreza é ampla e relativa, e 

atualmente vem sendo medida por certos indicadores, tais como a concepção de 

renda, emprego, seu padrão de vida, como por exemplo, transporte, moradia, dentre 

outros. No entanto, embora a renda se configure como elemento primordial para a 

identificação da pobreza, ―o acesso a bens, recursos e serviços sociais, ao lado de 

outros meios complementares de sobrevivência, precisa ser considerado para 

definir situações de pobreza‖ (YAZBEK, 2012, p.292). 

A pobreza e as situações de grave miséria econômica trazem, em seu bojo, 
situações de extrema vulnerabilidade social caracterizada pela vida em 
condições adversas, esfacelando ou ainda impedindo laços de convivência 
social e familiar, levando ao abandono, ausência de cuidados e dos 
vínculos relacionais, devido ao cotidiano de luta pela sobrevivência 
(CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2013, p.20). 

A pobreza é um fenômeno multidimensional, e não somente insuficiência de 

renda. ―É também desigualdade na distribuição de recursos; não acesso a serviços 

sociais básicos, a informação, a trabalho dignamente remunerado; não participação 

política e social‖ (SILVA, 2003, p. 02).  

Em uma sociedade desigual, dividida em classes sociais, os recursos 

voltados para o enfrentamento da pobreza são insuficientes, sendo parte da tradição 

oligárquica do Brasil. Ao longo da história, desenvolveu-se um sistema 

socioeconômico excludente, chamado de capitalismo, aliado aos processos de 

industrialização e de urbanização das cidades, acarretando ainda mais na extrema 

pobreza, seguindo uma linha de desigualdades sociais e econômicas. 

Segundo Telles (1993, p.06) ―a pobreza não é apenas uma condição de 

carência, passível de ser medida por indicadores sociais. É antes de mais nada uma 

condição de privação de direitos, que define formas de existência e modos de 

sociabilidade‖.  

Na contemporaneidade, é bom lembrar ainda que a pobreza é uma face do 
descarte de mão de obra barata, que faz parte da expansão capitalista. 
Expansão na qual o trabalho, fonte da riqueza social, sofre os efeitos 
devastadores das mudanças que vem ocorrendo no processo de 
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acumulação, com a reestruturação produtiva e com ―financeirização‖ do 
capital em andamento nas últimas décadas (YAZBEK, 2012, p.293). 

Há instaurada em nossa sociedade uma tradição conservadora, que adentra 

uma concepção patriarcal em que aqueles que precisam de proteção vão em busca 

do favor perante o Estado, não tem o reconhecimento do direito, de ser um cidadão 

de direitos, de ter uma vida digna que garante os mínimos sociais.  

Segundo Yazbek (2012), a pobreza é expressão direta das relações sociais, 

como categoria multidimensional, não se reduzindo apenas a privações materiais, 

mas sim pela falta de acesso as informações, aos direitos, e oportunidades.  

  Devido a concentração da riqueza socialmente produzida, o número de 

indivíduos que estão na linha da pobreza aumentou. Por conta disso, as políticas 

públicas são direcionadas para o enfrentamento da pobreza no Brasil, como é o 

caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Embora a questão da pobreza no Brasil tenha ganhado centralidade no 
contexto governamental, as estratégias voltadas para seu enfrentamento 
têm se constituído em ações pontuais que não são capazes resolver essa 
problemática. Na atualidade, as intervenções do Estado brasileiro no 
enfrentamento à pobreza têm se dado a partir de programas de 
transferência de renda na tentativa de amenizar as consequências da 
mesma, uma vez que, não é possível erradicá-la (SILVA, BANDEIRA e 
LOPES, 2011, p.08).   

Em favor da economia, o atual governo tem feito propostas e mudanças 

quanto ao BPC. Segundo Rodrigo Baptista (2019), tanto o benefício ao idoso quanto 

ao deficiente, além do critério de renda mensal per capita inferior a um quarto do 

salário mínimo, atual na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas — Lei 8.742, de 

1993), de acordo com a PEC – Proposta de Emenda Constitucional 6/2019, o 

patrimônio familiar deve ser inferior a R$ 98 mil. Outra mudança na PEC se tratando 

do cálculo da renda familiar, será que o valor da renda mensal recebida a qualquer 

título (incluindo o BPC) por membro da família do requerente integrará a renda 

mensal per capita. 

Para tanto, é válido ressaltar que de acordo com a atual proposta de Reforma 

da Previdência (PEC nº 6/2019) em relação ao BPC, é posto também que para 

pessoas com deficiência de baixa renda, não haverá mudança no valor do benefício, 

e eles continuariam recebendo um salário mínimo, em qualquer idade, enquanto 

perdurar a sua incapacidade.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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É válido ressaltar que o BPC foi um avanço, no que se diz respeito à proteção 

social, e pela primeira vez a pobreza passa a ser responsabilização do Estado. No 

entanto, o corte de verbas na Previdência Social também atinge aqueles que 

recebem o benefício, já que o INSS é o órgão regulador. 

Dentre as políticas sociais que tomam a família como centralidade e que 
combatem a pobreza, vulnerabilidades e riscos sociais, destaca-se a Política 
de Assistência Social que vem sendo alvo de mudanças em direção às 
garantias de direitos sociais não-contributivos, dirigidas às famílias e 
indivíduos vulneráveis (CRONEMBERGER e TEIXEIRA, 2013, p. 22). 

O discurso do atual governo é de que existem elevados déficits de grandes 

proporções ocorrendo o desequilíbrio fiscal, e que para obter maior eficiência, é 

necessário a redução do Estado para com as políticas públicas, no intuito de 

prevalecer o crescimento econômico. No caso da Assistência Social, esses cortes 

representam um desmonte que dificulta o funcionamento de programas, serviços, e 

dos benefícios, acarretando a não proteção de milhões de pessoas que vivem sem 

qualquer acesso aos mínimos sociais. 

As políticas públicas de proteção social são orientadas por princípios e 
diretrizes que demandam o necessário fortalecimento de mecanismos e 
processos democráticos, construídos a partir da cooperação entre os entes 
federados, com avanços legislativos e regulatórios que qualifiquem 
condições institucionais e políticas para a garantia da efetivação dos direitos. 
Nesse aspecto, a descentralização com efetiva territorialização de políticas e 
ações deve representar a efetiva partilha de poder entre o Estado e as 
coletividades locais (SILVEIRA, 2017, p.492). 

Com o corte em políticas sociais, e fragilização dos mecanismos 

democráticos, haverá um aumento da desigualdade social, comprometendo milhões 

de brasileiros que necessitam de benefícios, como é o caso do BPC. Fica evidente 

que há um desmonte das políticas públicas, em especial as sociais, contribuindo para 

a reprodução da pobreza e miséria no Brasil. 

O direito à proteção social não contributiva com enfrentamento da pobreza, 
das violações, deve compor as lutas em defesa dos direitos humanos, 
independente de governos, com incorporação de demandas e grupos 
invisibilizados, no sentido da construção e ampliação da esfera pública, 
diante das expressões de desigualdade vivenciadas no cotidiano da maioria 
dos brasileiros. Entretanto, o cenário atual é de avanço perverso do 
neoliberalismo, com tendência objetiva de desmonte dos sistemas estatais, 
ainda que as narrativas apontem o contrário e colaborem para o 
conformismo. Daí a importância do fortalecimento da assistência social na 
agenda de lutas por uma seguridade social pública, redistributiva, universal e 
democrática (SILVEIRA, 2017, p.502). 
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À medida que o BPC passa por retrocessos, ficam evidentes os critérios de 

seletividade para que se consiga o benefício, dificultando o processo de aquisição 

deste. O corte por renda per capita, a comprovação da inexistência de renda por 

parte do requerente, juntamente com a obrigação da família de modo rigoroso, em 

que esta participa do cálculo da renda para aquisição do benefício. 

 Em meio a essa discussão, podemos ver que este benefício não atinge a sua 

real finalidade, pois não garante a todas as pessoas com deficiência pobres e 

incapazes para o trabalho, mas somente os casos mais alarmantes, e muitas delas 

escolhidas pela avaliação dos médicos em meio a critérios rigorosos. Essa 

seletividade acaba deixando de fora um contingente de pessoas que poderiam 

enquadrar-se como beneficiários, exercendo assim os seus direitos. 

Um dos critérios de elegibilidade para acesso ao BPC diz respeito à 
incapacidade para o trabalho. E esse critério é uma das grandes 
controvérsias para concessão do BPC, uma vez que determinar o que seja 
incapacidade para o trabalho não é uma tarefa simples, o que acaba por 
restringir o acesso de pessoas deficientes ao direito social. Além disso, 
determinadas deficiências não são totalmente incapacitantes para o trabalho; 
no entanto, a experiência da deficiência e a restrição de habilidades 
resultante dela fazem com que as pessoas deficientes tenham desvantagens 
no mercado de trabalho por ele ser pouco adaptado às características dos 
deficientes, impedindo a promoção da autonomia e independência financeira 
e social dessas pessoas (SANTOS, 2011, p.794). 

 Este caráter focalista estabelece critérios de acesso ao benefício para 

situações mais agudas, não resolvendo assim o seu contexto de exclusão daqueles 

que requerem o BPC, acentuando ainda mais as desigualdades da qual buscam 

enfrentar. 

 Além disso, o Benefício de Prestação Continuada carrega o preconceito da 

sociedade. As classes médias não reconhecem isso como direito, e sim como um 

favor. Acontece que este indivíduo, mesmo não contribuindo diretamente, ele 

contribui indiretamente de outras formas, a partir de impostos, por exemplo. 

O acesso aos benefícios da Assistência Social teve historicamente a 
particularidade de ser vergonhoso e, inclusive, um incômodo. Esse estigma 
não é resultado dessa política, mas é ―um instrumento intencional, para fazer 
com que o pobre se sinta envergonhado de receber aquele benefício‖ 
(Pereira, 1995, p. 43). Assim, restringe-se o acesso ao benefício, focalizando 
nos pobres mais pobres, visto que, conforme a autora, ―o benefício não deve 
desencorajar o pobre a encontrar, por esforço próprio, a sua subsistência‖ 
(STOPA, 2019, p.245).  

O atendimento no INSS, acaba sendo burocrático, e os efeitos dessa 

burocracia deixam a margem indivíduos que por conta da sua deficiência não irão 
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conseguir se inserir no mercado de trabalho, nem ao menos o BPC, caso não esteja 

de acordo com as normas. Sua família também sofrerá as consequências do não 

acesso ao benefício, já que o familiar da pessoa com deficiência muitas vezes 

deixará de trabalhar para ficar cuidando deste. 

No processo de regulamentação, o alcance foi limitado a partir da imposição 
de critérios perversos, mas não foi só isso. A dificuldade em acessá-lo está 
também na burocracia, na compreensão da deficiência, nas revisões de 
cunho fiscalizador, na interlocução não consolidada entre a Assistência 
Social e o INSS [...]. A garantia de uma importante transferência de renda 
para pessoas com deficiência [...] tornou-se seletiva, focalizada, fragmentada 
e incerta (STOPA, 2019, p.246). 

Este benefício tem uma grande representatividade na vida daqueles que 

recebem, pois ele é a garantia básica da sua sobrevivência, tanto também de sua 

família. No entanto, mesmo recebendo um salário mínimo mensal, este grupo ainda 

continua carente de oportunidades. Ao contrário do que muitos pensam sobre o BPC, 

de que este acaba sendo um benefício de favor e ajuda do Estado, o benefício 

protege de forma razoável as pessoas com deficiência e suas famílias da situação de 

pobreza. 

Durante um longo período, a deficiência foi compreendida apenas como 
disfunção biológica, como tragédia de responsabilidade individual, sendo 
subjugada ao confinamento ou aos cuidados familiares. Somente a partir da 
década de setenta, com o fortalecimento do marco dos direitos humanos e 
da politização dos movimentos sociais de pessoas deficientes, a 
reivindicação por proteção social dos direitos de cidadania dessa parcela da 
população começou a redirecionar o ordenamento político e jurídico, 
passando a ser tema na área da justiça social (SANTOS, 2011, p.788). 

De acordo com Santos (2011, p. 794), ―as desigualdades provocadas pela 

experiência da deficiência atingem também as mães dos deficientes, que têm de sair 

do mercado de trabalho para exercer as atividades exclusivas do cuidado diário, ou 

tentar conciliar atividades informais com o cuidado do filho‖.   

Segundo Amartya Sen (2001), a eficácia no combate à pobreza e à 
desigualdade socioeconômica depende da compreensão da pobreza não 
somente como baixo nível de renda, mas como privação de capacidades 
básicas. [...] a privação de renda se configura em situação de desvantagem 
social em sentido absoluto, mas determinadas desvantagens como a idade, 
doenças ou certas deficiências reduzem o potencial de um indivíduo 
transformar renda em capacidades para alcançar uma vida que ele considera 
com valor. [...] as políticas públicas são mecanismos para responder às 
demandas sociais, amparados em princípios éticos e de justiça social, e têm, 
nesse sentido, função fundamental para beneficiar os indivíduos que têm o 
potencial reduzido para transformar suas capacidades em funcionalidades 
(SANTOS, 2001, p. 793). 
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O Benefício de Prestação Continuada, apesar de ter critérios seletivos, acaba 

por ser uma rede de proteção social firmado em políticas públicas em que o Estado 

tem a responsabilidade de atender as demandas sociais, para que se consiga 

garantir condições básicas de cidadania das pessoas com deficiência pobres no 

Brasil. 

Por ser materializado em dois espaços distintos, o BPC está entre duas 
políticas públicas de Seguridade Social que deveriam, em sua essência, 
articular-se, mas na realidade não é o que ocorre, e ainda há um jogo de 
empurra com os requerentes e beneficiários, entre a Previdência e a 
Assistência Social.  Por ser operacionalizado pelo INSS, as dificuldades para 
o acesso ao BPC se ampliam. No cotidiano institucional são reproduzidos os 
valores e ideais conservadores pautados no imediatismo, culpabilizando as 
pessoas que buscam o benefício da Assistência Social (STOPA, 2019, p. 
246).  

Os mecanismos para o acesso ao BPC são extremamente excludentes, que 

geram consequências para aqueles que necessitam do benefício. O padrão da 

avaliação técnica para averiguar se o indivíduo e sua família se encontram em 

extrema pobreza, não faz como que haja inclusão, como também não avaliam 

situações específicas, de acordo com a deficiência, mas sim ao cumprimento dos 

critérios exigidos para que se consiga ter acesso ao benefício.  

 Diante dessa difícil realidade, é visto que a burocracia é funcional ao sistema 

capitalista, garantindo com isso a dominação da classe menos abastada, efetivando 

assim, a ordem. É uma grande contradição ver que um benefício que deveria ser 

garantido, se torne um dificultador para aqueles que requerem, focalizado na extrema 

pobreza, sendo ainda burocrático o caminho para o acesso.  
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CAPÍTULO 2 - O trabalho profissional do Assistente Social no Instituto Nacional 

de Seguro Social: as particularidades da Agência Treze de Maio 

2.1 – O perfil dos usuários e demandas para o Serviço Social na Previdência 

Social em Campos dos Goytacazes - RJ 

 Este item tem por objetivo analisar e problematizar o levantamento de dados 

realizado no período de setembro a novembro de 2017, acerca das demandas que 

chegavam ao serviço social, na Agência 13 de Maio da Previdência Social, que 

contou com a participação de 94 pessoas, que buscaram o referido setor. 

Foi feito uma pesquisa quali-quantitativa, através de entrevistas 

semiestruturadas, que de acordo com Faermann (2014), ―[...] possibilita um 

movimento de reconstrução crítica das situações vivenciadas pelos usuários. Em 

geral, eles se apresentam fragilizados, cabendo ao profissional desencadear um 

processo reflexivo diante das questões que lhes são apresentadas‖ (FAERMANN, 

2014, p. 320). 

Considerando as suas potencialidades, constitui-se numa importante 
mediação profissional, na medida em que possibilita ao assistente social 
direcionar o seu acervo de conhecimentos em favor das demandas dos 
usuários, contribuindo para o acesso aos seus direitos e para estimular 
processos de reflexão, de organização e mobilização sociopolítica 
(FAERMANN, 2014, p. 317).  

A entrevista é um dos instrumentos do Assistente Social, que permite 

conhecer a realidade daqueles que estão sendo entrevistados. Se feita com a devida 

atenção e não apenas cumprida como um processo burocrático, pode resultar em 

uma análise mais completa de reflexões e experiências vividas, na qual o 

entrevistador colherá os dados suficientes para a realização da avaliação com 

qualidade (LEWGOY, 2007). 

Assim, a pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário 

(Apêndice 1), elaborado em conjunto com o Assistente Social, a partir das demandas 

que chegavam ao Serviço Social, enquanto ferramenta metodológica. Utilizou-se 

questões abertas e fechadas, buscando obter dados mais abrangentes, acerca das 

demandas que os usuários traziam em suas falas. 

É válido ressaltar que, a pesquisa não ofereceu risco moral, físico ou material 

àqueles que foram entrevistados, bem como os familiares que estavam presente, 

uma vez que o sigilo das informações de todos os participantes foram garantidos, e 
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só participaram da entrevista aqueles que compreenderam os procedimentos e 

objetivos da pesquisa como pesquisa acadêmica para fins de conhecimento 

científico. 

O objetivo da pesquisa em questão, foi averiguar quem era o público alvo do 

serviço social, o motivo de ida ao setor e suas demandas. Para chegar a este fim, 

buscamos saber: perfil, sexo, etnia, escolaridade, religião, idade, estado civil, 

moradia, atividade laborativa, trabalho, renda familiar, primeira vez no serviço social, 

se é segurado do INSS, se possui benefício previdenciário, se possui benefício 

assistencial, se possui Cadastro Único, forma de encaminhamento, maior demanda 

para o serviço social.  

Segue abaixo o resultado deste levantamento, apresentados em gráficos, bem 

como a problematização dos dados pertinentes ao debate deste Trabalho de 

Conclusão de Curso, dividido por ―blocos‖, para uma melhor compreensão quanto 

aos resultados. 

I - Perfil: sexo, etnia, escolaridade, religião, idade, estado civil.  

De acordo com os dados coletados, a maioria que chega ao setor de serviço 

social, são mulheres (Gráfico 1), negras (Gráfico 2). A população negra, sobretudo, 

mulheres, tem sido público majoritária no acesso a benefícios e serviços ofertados 

pela assistência social brasileira.   

Em que pese as desigualdades sociais serem agravadas por questões de 
gênero e raça/etnia, o que implica ainda mais o adensamento das situações 
de vulnerabilidades às quais as mulheres, e especialmente as mulheres 
negras, estão sendo expostas, essa situação ainda é discutida de maneira 
muito tímida na esfera do Sistema Único de Assistência Social. O fato de as 
mulheres estarem mais suscetíveis à vivência de situações de 
vulnerabilidades sociais é pouco debatido, assim como as discriminações e 
opressões às quais vêm sendo expostas, em decorrência do gênero, são 
pouco abordadas no âmbito da Política de Assistência Social 
(GASPAROTTO e GROSSI, 2017, p.210). 

 

Sendo a Assistência Social uma política pública que visa a garantia da 

proteção social à população de riscos e vulnerabilidades sociais, com base no 

enfrentamento às diversas situações de vitimização, fragilidades e contingências, é 

inegável que as desigualdades de gênero constituem demanda a ser enfrentada por 

essa política social (GASPAROTTO e GROSSI, 2017). 
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Gráfico 1 - Sexo dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 2 – Classificação Racial dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

São essas mulheres, sobretudo negras, vítimas de uma sociedade desigual, 

que requererem o BPC, em busca de seus direitos, buscando a garantia mensal de 

um salário mínimo, dada a condição de vulnerabilidade social, e a necessidade deste 

benefício. 

[...] em meio às vulnerabilidades por que passa a população negra, de 
cenários de extrema pobreza, demandas não atendidas por acesso às 
políticas públicas de proteção social, de preconceito que se transforma em 
ação de exclusão, de negação de identidade, de sua cultura, esta criou e 
vem reinventando mecanismos de resistência para garantir sua 
sobrevivência, ao mesmo tempo em que oferece ao Estado e à sociedade 
brasileira suas experiências como forma de construir coletivamente outra 
dinâmica de vida e ação política ((MADEIRA e GOMES, 2018, p.474). 
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A população negra nos dias de hoje é alvo de criminalização, preconceito, 

exclusão, prevalecendo assim interesses econômicos de classes mais abastadas, 

marcados por tensionamentos e racismo. 

 
O racismo opera estruturalmente na formação social capitalista. 
Estrategicamente funciona como mecanismo definidor de lugares sociais. 
Com a atual ofensiva do conservadorismo, as antigas desigualdades 
advindas do período colonial escravista são reeditadas e têm resultado em 
profundas violações de direitos humanos, as quais dilaceram e 
despotencializam essas populações. A emancipação da população negra 
pressupõe mais do que a dimensão estritamente econômica; ela envolve 
dimensões culturais, políticas e de valores profundas. Por esse motivo, os 
indicadores apresentados alertam para a urgência de políticas públicas 
qualificadas e a necessidade de desnaturalizar e analisar a sociedade de 
forma a considerar a intersecção entre raça/etnia, gênero e classe social 
(MADEIRA e GOMES, 2018, p.477). 
 

A população negra na sociedade brasileira, é vítima da violência e do 

preconceito histórico-cultural, pela discriminação socio-racial, ficando excluídos da 

economia. Sendo mulheres, elas acabam sofrendo com a discriminação de gênero, 

classe, cor e etnia. 

De acordo com o Gráfico 3, a maioria dos usuários possuía ensino 

fundamental incompleto, que comparado a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em 2018,  apontou que no Brasil, ―48,1% da 

população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de instrução 

até o ensino fundamental completo ou equivalente‖ (IBGE EDUCA, s.d., n.p).  

Gráfico 3 - Escolaridade dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dentre os vários fatores que permeiam a inclusão desses trabalhadores no 
mundo do trabalho, podemos destacar[...]  a baixa escolaridade; o mercado 
de trabalho competitivo; a grande demanda de trabalhadores existentes em 
oposição à pouca oferta de vagas; a falta de capacitação profissional; a falta 
de experiência na carteira de trabalho; e o fato de não existir trabalho para 
todos no setor industrial, o que leva muitos trabalhadores à autonomia, na 
maioria das vezes informal, sem qualquer vínculo empregatício (MOREIRA, 
2009, p.173). 

Assim com o mercado de trabalho competitivo, a baixa escolaridade pode ser 

um dificultador para o acesso dessa população a um emprego, já que a escolaridade 

tem grande influência nas chances de um indivíduo conseguir emprego. 

Dentro dos atributos individuais, merece destaque o papel da escolaridade. A 
escolaridade, vista como investimento em capital humano, pode afetar 
positivamente a probabilidade de o indivíduo encontrar um emprego e 
apresenta correlação positiva com a remuneração média do trabalhador 
(ARAUJO e ANTIGO, 2016 p.315). 

Diante do elevado número de desempregados no Brasil, a falta de 

oportunidade atinge de forma desigual aqueles que se encontram com baixa 

escolaridade. E, apesar do diploma não trazer a certeza da inserção no mercado de 

trabalho, ele acaba por colocar o trabalhador em uma posição de vantagem salarial, 

sobretudo mulheres negras, que possuem somente o ensino fundamental. 

Também foi apontado que a maioria frequentava algum grupo religioso 

(Gráfico 4), e que durante a entrevista, muitas relataram a importância de estarem 

frequentando a igreja, onde também buscavam formas de acolhimento, visto que 

muitas delas estavam desempregadas, ou não podiam trabalhar. Assim, com a 

desresponsabilização do Estado, essas pessoas vão em busca de proteção por meio 

de outras viés, como por exemplo, a beneficência e caridade. 

A caridade e a beneficência ainda se faz presente ao público mais carente e 

necessitado da benevolência dos mais abastados da sociedade. A pobreza ainda é 

considerada como um atributo individual daqueles que não se esforçavam para 

superá-la e que, portanto, eram tidos como responsáveis pela situação de miséria em 

que se encontravam (CARVALHO, 2008).  

Há que se destacar ainda, a omissão do Estado, cuja intervenção na área 
assistencial, de modo geral, configura-se como uma ação emergencial, 
fragmentada e autoritária – porque o usuário deve atender aos critérios 
estabelecidos para ser atendido – e não um serviço para assegurar e 
possibilitar acesso aos demais direitos sociais – saúde, educação, habitação 
- àqueles que se encontram em precárias condições materiais de vida.  
(SILVA, p.09, 2008).   
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Gráfico 4 - Orientação religiosa dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

. 

  Cabe ao poder público a responsabilização àqueles que se encontram linha 

da pobreza, pois está prevista na Constituição de 1988 Todas as pessoas deveriam 

acessar minimamente aos direitos sociais enquanto cidadãos, e de acordo com a 

Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5º; ―todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade‖ (BRASIL, 1998). 

Portanto, a Constituição Federal Brasileira de 1988 parte de uma noção de ser 

humano em que todos somos iguais perante a lei e por isso, todos deveriam poder 

acessar minimamente seus direitos sociais. No entanto, há uma contradição entre a 

Constituição e o que de fato acontece na prática. 

De acordo com o Gráfico 5, a maioria das pessoas que chegava ao setor de 

serviço social, era de idosos e casados (Gráfico 6). 

Com base no Estatuto do Idoso, lei nº 10.741, em seu artigo 10, ―é obrigação 

do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 

sociais, garantidos na Constituição e nas leis‖ (BRASIL, 2003). 

 
O envelhecimento da população é uma realidade atual que provoca 
mudanças e desafios que o Estado brasileiro terá que enfrentar. Os desafios 
são múltiplos e se encontram em diversos setores da estrutura social 
brasileira como: seguridade social e previdência, saúde, educação, 
habitação, trabalho, renda e desenvolvimento urbano. Cabe ao governo 
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central formular políticas públicas para o atendimento das demandas 
provocadas pelo envelhecimento populacional brasileiro, bem como construir 
uma legislação eficiente, que irá proteger os indivíduos que envelhecem no 
país e, principalmente garantir os seus direitos sociais, políticos e civis, 
culminando na expressão máxima que é a cidadania plena (BRAGA et al., 
2016, p. 94). 

 

 

Gráfico 5 - Idade dos usuários entrevistados 

 

. Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 6 - Estado civil dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 No entanto, apesar de ser responsabilidade do Estado, este não provê 

adequadamente serviços básicos de saúde para a população idosa, por isso, os 

idosos vão em busca do serviço social, para recorrer às políticas de proteção social. 

II - Condições de vida, trabalho e renda: moradia, atividade laborativa, situação de 

trabalho, renda familiar. 

De acordo com o Gráfico 7, a maioria das pessoas que chegava ao setor de 

serviço social, residia e trabalhava (Gráfico 8) na zona urbana, muitas vezes em 

bairros periféricos, sem infraestrutura adequada. Esse aumento da população nas 

cidades, se dá devido ao desenvolvimento capitalista, com a modernização de 

máquinas na zona rural, diminuindo a necessidade de mão de obra humana, fazendo 

com que os trabalhadores desta área se deslocassem para as cidades em busca de 

oportunidades de trabalho. 

O processo de desenvolvimento do sistema capitalista modificou o meio 
urbano e rural, em função da indústria, do comércio e dos serviços. Esses 
lugares passaram a ser local privilegiado de troca de mercadorias, 
tecnologias e, consequentemente, de valores ideológicos e culturais. No 
entanto, as cidades sempre foram um palco privilegiado do capital, criando 
uma separação entre o campo e a cidade. [...] Em outras palavras, as 
transformações sociais, políticas, econômicas e culturais têm sido analisadas 
apenas a partir de uma ótica centrada na importância da indústria e da 
cidade, desprezando mundo rural e sua relação íntima com o meio urbano 
(SANTOS, et al., 2011, p. 123-124).  

 

Gráfico 7 - Moradia dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 8 - Atividade laborativa dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 No entanto, com a migração para o espaço urbano, não significa que irá se ter 

pleno emprego. Além da inchação nas cidades, haverá a falta de condições de 

moradia, mais desempregos, crescimento desordenado dos bairros e o surgimento 

das favelas, sendo expressões da questão social, relacionadas à habitação.  

De acordo com o Gráfico 9, as pessoas que chegavam ao setor de serviço 

social, estavam na condição de desemprego. Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua, e o resultado foi que,  

A taxa de desocupação caiu de 12,0% para 11,8% na passagem do trimestre 
encerrado em junho para o terminado em setembro, influenciada pelo 
aumento na população ocupada e redução na desocupação. Mesmo com a 
queda na taxa, ainda havia 12,5 milhões de pessoas em busca de trabalho. 
Esses resultados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), divulgada hoje pelo IBGE (SARAIVA, 2019, n.p). 

 No entanto, a geração de postos de trabalho é em grande parte explicada por 

recordes em duas categorias associadas à informalidade ―houve aumentos de 2,9% 

no emprego sem carteira no setor privado, que registrou 11,8 milhões de 

empregados, e de 1,2% de trabalhadores por conta própria, que totalizavam 24,4 

milhões de pessoas‖ (SARAIVA, 2019, n.p). 

 



49 
 

 

 

Gráfico 9 - Situação de emprego dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O desemprego como expressão da questão social na atualidade, não se trata 

de um problema individual, mas sim um problema social, frente ao projeto neoliberal, 

que atinge a muitas camadas da população. Surgem assim, novas formas de 

trabalho, sendo estes informal, precarizados, temporários, dentre outros.   

Nesse universo o trabalhador vem perdendo cada vez mais seus postos no 
mercado de trabalho, não se enquadrando no perfil reprodutor atual, em que 
seus direitos são desvalorizados pela lógica neoliberal, suas condições são 
minimizadas, tendo em vista alto índice de desemprego, e a pauperização 
(LOPES et al., 2005, p. 04). 

 

 Contudo, o exército de sobrantes é essencial para as atuais formas   de 

acumulação de capital, marcadas pela produção automatizada e pela 

desregulamentação dos direitos da classe trabalhadora. Portanto, aqueles que não 

conseguem acessar ao mercado de trabalho, vão em busca de proteção, como é o 

caso da assistência social. O Estado passa a operar, minimamente com programas 

de alívio à pobreza, como alternativa ao enfrentamento do desemprego (IAMAMOTO 

e CARVALHO, 1986). 

Além da questão do desemprego, de acordo com o Gráfico 10, a maioria das 

pessoas não possuíam renda familiar. Assim sendo: 

A questão da pobreza na Política de Assistência Social, como outras 
políticas constitutivas do Sistema de Proteção Social Brasileiro, passa a ter 
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suporte no princípio de focalização, tanto nas ações destinadas aos 
trabalhadores tradicionalmente excluídos do mercado de trabalho, como aos 
trabalhadores que, vitimados pelo desemprego e pela precarização das 
relações de trabalho, passaram a se constituir, tal como aqueles, frações 
denominadas vulnerabilizadas pelo atual modelo de acumulação do capital 
(CARNEIRO e ARAUJO, 2015, p. 10). 
 

  

Gráfico 10 - Renda familiar dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse sentido, a pobreza brasileira é produto das relações de acumulação do 

capital, marcado pela subalternidade de quem se encontra em vulnerabilidade social. 

Decorre da dinâmica econômica do modo de produção capitalista e da exploração 

presente do mesmo. Com a questão da precarização das relações do trabalho, e do 

desemprego, essas pessoas vão em busca de estratégias para o seu enfrentamento. 

A Política de Assistência Social possui objetivos amplos que têm como 
horizonte o enfrentamento da pobreza e da desigualdade mediante a 
promoção da emancipação social partindo de uma classificação restritiva de 
pobreza que tem como parâmetro a privação extrema que preconiza o 
mínimo vital para a existência das famílias pobres (CARNEIRO e ARAUJO, 
2015, p. 05). 
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Para tanto, é necessário que o Estado se responsabilize, na criação de 

políticas públicas para o enfrentamento dessa questão social que é a pobreza, uma 

luta em prol de uma nova ordem societária que vá contra o projeto neoliberal, pela 

defesa da democracia.  

III - Quanto a Previdência Social e Assistência Social 

Como nos revelam os dados extraídos ao longo do estágio supervisionado no 

INSS, a falta de emprego, de oportunidade de trabalho, faz com que as pessoas 

busquem proteção social através de políticas sociais, sendo estas expressões da 

questão social. Muitas delas vão aos Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) para fazerem o Cadastro Único (Gráfico 11), e começar a requerer algum 

auxílio. 

 

Gráfico 11 - Possui Cadastro Único? 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A maior parte das pessoas estavam indo pela primeira vez até ao o serviço 

social (Gráfico 12), e encaminhadas pela rede socioassistencial (Gráfico 13), por não 

possuírem nenhum benefício previdenciário (Gráfico 14), ou outra forma de garantia 

de renda. 

De acordo com um estudo realizado no Brasil, com o perfil da população 

brasileira ocupada,  

Ao todo, 24,2 milhões de brasileiros com idade entre 16 e 59 anos, que 
exercem alguma atividade laboral, estão socialmente desprotegidos. Ou 
seja, não contribuem para a Previdência nem recebem algum benefício, seja 
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previdenciário ou assistencial (BPC) (SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, 
2018a, n.p). 

 

Gráfico 12 - Primeira vez no Serviço Social 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 13 - Forma de encaminhamento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 14 - Possui Benefício Previdenciário? 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com o gráfico 15, a maioria já foi alguma vez na vida segurado do 

INSS. Como podemos ver, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 

2017, o número total de pessoas físicas contribuintes do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) ―caiu pelo terceiro ano consecutivo em 2017 – queda 

acumulada de 8,8% em comparação com 2014, o que representa redução de 6,2 

milhões de pessoas‖ (SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, 2018b, n.p).   

 As diferentes formas de precarização do trabalho com salário baixos, os altos 

índices de subemprego, a informalidade da força de trabalho tanto urbana quanto 

rural, faz com que o trabalhador não consiga contribuir a previdência social, ficando 

assim de certa forma desprotegidos. 

http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/
http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/
http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/
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Gráfico 15 - Segurado do INSS 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como não possuíam benefício assistencial (Gráfico 16) e também tiveram 

seus benefícios negados ( 

Gráfico 17), não possuindo renda e meio de subsistência, estas vão em busca 

do Serviço Social do INSS, a fim de requerer o Benefício de Prestação Continuada 

(Gráfico 18), para pessoa com deficiência, já que para idoso não é necessário passar 

pelo serviço social. 

 

Gráfico 16 - Possui algum benefício assistencial? Qual? 

 

Fonte: Elaboração própria 



55 
 

 

 

 

Gráfico 17 - Já teve algum benefício negado? 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 18 - Público-alvo do setor de Serviço Social do INSS 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A partir dos dados das Agências da Previdência Social - Centro de Campos 

dos Goytacazes, extraídos pelo Sistema Único de Informações de Benefícios 

(SUIBE), podemos ver que entre 2017 a 2018, mesmo ano em que fora realizado o 
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levantamento de dados exposto acima, o número de concedidos (ANEXO A) foi de 

453 benefícios, e o número de indeferidos (ANEXO B) foi de 1.849. Como vimos no 

capítulo anterior, este resultado se dá devido a focalização deste benefício 

assistencial, onde a burocracia das regras, e sua seletividade vem fazendo com que 

poucas pessoas acessem os seus direitos como cidadão. 

Assim, diante dos dados analisados neste item, foi possível averiguar que as 

pessoas estão cada vez mais precisando de proteção social do Estado, sendo que 

esta acaba por ser medidas pontuais, focalizadas, seletivas, a parcela da população 

que se encontra em extrema vulnerabilidade social. 

Para os que se encontram fora do mercado de trabalho, ou com renda 

consideravelmente baixa, tem-se a assistência social, conquistada como direito e 

como política social pública, instituída e regulamentada através da constituição 

federal de 1998, impactando as configurações da proteção social. 

 Como vimos, a maior parte das pessoas que chegavam ao setor de serviço 

social era para requerer o Benefício de Prestação Continuada para pessoa com 

deficiência, o qual está cada vez mais focalizado, com regras que dificultam ainda 

mais o desta população a este benefício. 

Mudanças como a Reforma da Previdência, bem como a PEC nº 6, são 

resultados da reestruturação do capital sob a ideologia do projeto neoliberal. O 

Estado neoliberal se desresponsabiliza através dos cortes de gastos sociais, um 

verdadeiro retrocesso em avanços conquistados pela população, com relação às 

políticas públicas de proteção social. 

Diante disto, é nessa direção que o Serviço Social do INSS se insere neste 

campo, para que haja o fortalecimento da proteção social dos (as) usuários (as), bem 

como em articulação às demais políticas da seguridade social, como veremos no 

próximo item.  

 

2.2 – Atribuições e desafios do Serviço Social na Previdência Social 

Este item, tem por base a experiência de estágio curricular obrigatório em 

Serviço Social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Agência Treze de Maio, 

em Campos dos Goytacazes - RJ. Tem por objetivo, problematizar e relatar as 

atribuições e desafios do Serviço Social na Previdência Social. 
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O INSS é uma autarquia federal, de caráter contributivo, que atua na 

operacionalização dos benefícios e dos direitos previdenciários de seus segurados. O 

seu público-alvo são trabalhadores do mercado formal/informal, contribuintes da 

Previdência Social, aposentados/pensionistas, desempregados, acidentados, idosos 

e pessoa com deficiência. 

A Política de Previdência Social é a única política da Seguridade Social que 

exige contribuição direta e segue a lógica do seguro, cujo acesso está vinculado ao 

cumprimento dos critérios estabelecidos em lei, como o tempo mínimo de 

contribuição. 

Na Previdência, o Serviço Social surgiu legalmente através da Portaria nº 25 
de 6 de abril de 1944 [...]. A partir daí, pode-se pontuar alguns momentos do 
Serviço Social como resposta às demandas institucionais da profissão e da 
própria dinâmica da sociedade. e. No primeiro momento de sua criação na 
Previdência, o Serviço Social teve sua atuação marcada com o discurso de 
humanização das grandes máquinas burocráticas, cujos objetivos 
profissionais identificavam-se com os objetivos institucionais [...]. A prática de 
ação do Serviço Social, nesse período, expressou-se através do Plano 
Básico de Ação-PBA [...] O terceiro momento correspondeu à criação do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social-SINPAS, quando 
houve a extinção dos Centros de Serviço Social [...]  significando uma perda 
do espaço conquistado de um lado, e do outro, uma perspectiva de exclusão 
da profissão na área da previdência (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1995, p. 09-10). 

O Serviço Social da Previdência atua na orientação e encaminhamentos junto 

aos trabalhadores das zonas rurais/urbanas, de vínculos empregatícios formais e 

informais, muitos sem a devida proteção previdenciária por não estarem contribuindo, 

ou não terem cumprido o período mínimo de contribuição (carência) para ter direito 

aos benefícios. Na lei 8.213, das competências do Serviço Social, em seu art. 88: 

Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos 
sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o 
processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a 
Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica 
da sociedade (BRASIL. 1991). 

As atribuições do profissional de Serviço Social e suas atividades 

desempenhadas no atendimento ao público nas agências de Previdência Social 

estão explicitamente descritas no Manual Técnico do Serviço Social. E de acordo 

com o manual, cabe ao Serviço Social, a socialização das informações 

previdenciárias e assistenciais, a realização do parecer social, a avaliação social da 

pessoa com deficiência para fins de acesso ao BPC, as informações quanto a 
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aposentadoria por idade ou, ainda, por tempo por contribuição, dentre outras 

atribuições (INSS, 2012). 

O Serviço Social também possui relação próxima com a seção de Benefícios, 

bem como com o setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade (OFC), para a 

concretização dos deslocamentos que necessitam de liberação orçamentária. O 

Serviço Social trabalha em conjunto com a Perícia Médica e com os servidores 

administrativos nas questões de concessão e revisão de benefícios. 

As demandas apresentadas ao Serviço Social decorrem da relação desigual 

entre trabalhadores e a política de previdência social brasileira. Em sua maioria, a 

procura se dá devido ao indeferimento de benefícios solicitados, tais como: auxílio-

doença e aposentadoria/pensão, nestes casos são orientados os recursos legais a 

que tem direito, tanto administrativamente como pela Justiça Federal. 

Para afastar ainda mais as pessoas do acesso à informação, foi criado o Meu 

INSS. Este sistema online, permite fazer agendamentos, solicitar benefícios, serviços 

e realizar consultas. Acontece que muitas pessoas poderão ter benefícios negados 

por falta de informação, onde estas poderiam estar tirando suas dúvidas no 

atendimento presencial no setor de Serviço Social. 

Na Previdência Social o Serviço Social se fortaleceu no final dos anos 2000, 

onde a Avaliação Social do BPC configurou-se em uma de suas ações mais 

consolidadas. A partir daí, buscou-se a visão de totalidade do sujeito demandante, 

não apenas do benefício assistencial, mas enquanto usuário da Previdência Social 

intercalando com a Assistência Social (DA SILVA GUEDES, et al., 2017).  

A previdência como política pública se intercala a assistência social, a fim de 

intensificar o acesso ao atendimento dos (as) usuários (as), na perspectiva de 

ampliação de direitos, sendo necessário a construção e aprimoramento de ações na 

perspectiva de minimizar as dificuldades de acesso aos benefícios, sendo 

imprescindível a articulação dessas duas políticas públicas.  

A Assistência Social, recentemente garantida como política pública, não 
tinha estrutura para atender aos solicitantes do benefício. Do mesmo modo, 
o BPC precisaria ser operacionalizado pelo governo federal, pois, além da 
dificuldade em controlar a concessão, se ele estiver sob a responsabilidade 
das prefeituras municipais, há o fato de ser um benefício reclamável 
judicialmente (STOPA, 2019, p.242). 

Assim, diz respeito a competência do Serviço Social, por meio deste Decreto, 

o Art. 161, 



59 
 

 

O serviço social constitui atividade auxiliar do seguro social e visa prestar ao 
beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas 
pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a previdência 
social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, 
quando necessário, à obtenção de outros recursos sociais da comunidade 
(BRASIL, 1999). 

Através de muita luta e mobilização da categoria e das instâncias da 

sociedade civil, que a situação se reverteu, assegurando a permanência dos 

Assistentes Sociais na previdência social (DA SILVA GUEDES, et al., 2017).  

Atualmente, o Serviço Social na Previdência desenvolve suas ações através 

da Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social. Tal matriz foi fundamentada no 

fazer profissional do Assistente Social, para que não se tornassem mero executores, 

e sim para que pudessem se posicionar dentro da Instituição, voltado pelos princípios 

democráticos, para que o usuário pudesse alcançar o direito à política previdenciária. 

O Assistente Social, tendo como seu maior empregador o Estado, atua junto 

às políticas da Seguridade Social, sobretudo no que se refere aos benefícios, 

programas e serviços garantidos pela Previdência Social e Assistência Social. No 

que se refere à intervenção junto ao benefício assistencial, mesmo atuando no 

espaço sócio ocupacional do INSS, o Serviço Social conquista importância salutar, 

com a Avaliação Social no processo de concessão do BPC, imposta pelo Decreto 

6214/2007 (DA SILVA GUEDES, et al., 2017).    

O Serviço Social no INSS realiza seu fazer profissional através de 

informações, instruções, mediações, bem como em articulação com a rede 

socioassistencial de atendimento esclarecendo junto aos sujeitos os seus direitos 

sociais e os meios de exercê-los (GARLET e RENK, 2017).  

O fazer profissional do Serviço Social na instituição previdenciária [...] implica 
entender que o espaço profissional é constituído pela convergência e 
interdependência do saber profissional, estatuto legal e legitimidade da 
população, a partir do atendimento de suas demandas. Neste sentido, esse 
espaço tem sua especificidade determinada de um lado, objetivamente, pela 
resposta dada historicamente quando de sua inserção nas relações sociais 
de produção, e por outro lado, pelas matrizes teórico-metodológicas que 
direcionam o seu fazer. Sua identidade, a partir disso, define-se pela 
autonomia técnica explicitada em seu método, objeto e objetivos que se 
concretizam em uma correlação de forças e encaminham o conteúdo de sua 
ação (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1995, 
p.11). 

 

A atuação do Assistente Social é, pois, polarizada, pois ao mesmo tempo em 

que ele atende aos interesses da instituição, bem como do capital, também tem de 
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responder às pressões da classe trabalhadora, participando assim, de mecanismos 

de exploração e dominação (IAMAMOTO e CARVALHO, 1986, p. 75). 

Nesse aspecto entendemos que o projeto ético político do Serviço Social   

deve estar em consonância com a ruptura do conservadorismo, na construção e 

reconstrução de uma prática profissional emancipadora. 

Numa sociedade de classes, em meio às contradições econômicas e políticas,   

geradas  na  dinâmica  das  classes  sociais  antagônicas, entre os que detêm o 

poder e os que não detém, o projeto ético-político do Serviço Social pressupõe um 

espaço  democrático  de  construção  coletiva, permanentemente  em  disputa 

(TEIXEIRA e BRAZ, 2009).  

A partir das contradições de classes que determinam a profissão – e daí a 
dimensão  política da prática profissional, [...], os(as) assistentes sociais  
podem,  desde  que  num ambiente  de  democracia  política  –  o  que  
significa afirmar que  tal  democracia é um pressuposto para a própria 
existência do projeto ético‐ político –, escolher  caminhos, construir 
estratégias político‐ profissionais e definir os rumos da atuação e, com  isso,  
projetar  ações  que  demarquem  claramente  os  compromissos  (ético-
políticos)  profissionais (TEIXEIRA e BRAZ, 2009, p.11,).   

De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, em seus princípios 

fundamentais, das derivações ético-políticas do agir profissional, é legitimado o 

―reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais‖ 

(BARROCO e TERRA, 2012, p.121). 

A questão da autonomia vai ser encontrada direta ou indiretamente, em 
várias formulações normativas que permeiam o regramento ético do 
assistente social, sempre exigindo uma conduta profissional independente 
que possa contribuir no sentido de afastar a subserviência ou a 
subalternidade nas relações com o superior hierárquico, na relação com 
outros profissionais, ou mesmo com os poderes constituídos para o 
fortalecimento do projeto ético-político do Serviço Social (BARROCO e 
TERRA, 2012, p.123). 

            É preciso que este profissional esteja atento às demandas que lhes chegam, 

pois aquele que adentra a instituição é um sujeito coletivo, e não isolado. Só assim, 

ele construirá estratégias de intervenção profissional, entendendo as contradições 

que constituem a realidade dos sujeitos envolvidos.  

A autonomia relativa do assistente social é hoje uma discussão muito 
pertinente ao serviço social, ponderando até onde vai à autonomia deste 
profissional que assim como os demais é um assalariado, vende a sua força 
de trabalho e não pode se deixar influenciar pela alienação aí imposta. O 
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assistente social enquanto profissional precisa apropriar-se e assumir o 
projeto ético-político da profissão; estar ciente de suas atribuições e 
comprometido com as demandas e com os sujeitos que atende (TABORDA, 
MANN E PFEIFER, 2015, p.03-04). 

 De acordo com Barroco e Terra (2012), o Assistente Social precisa confrontar 

a condutas autoritárias, que violam o Código de Ética, se estas negarem os princípios 

que devem ser afirmados e reafirmados na atuação profissional. 

Ainda que a instituição seja burocratizada e limite a atuação profissional, o 

fazer profissional deve ser sempre voltado às demandas dos usuários, buscando 

alternativas para que sua autonomia seja conquistada. 

Em fevereiro de 2002, a Portaria n. 2721, ―retomou as competências e 
atribuições do cargo de assistente social na instituição e retomou sua lotação 
do quadro geral de pessoal do INSS (CARTAXO e CABRAL, 2008, p.165)‖. 
Porém, há muito que se avançar ainda, pois é notório o retrocesso que 
ocorreu nas dimensões teórico metodológicas e técnico-operacionais do 
Serviço Social e até mesmo das próprias condições do Assistente Social 
como trabalhador social (CIANCA; HILLESHEIM; PROSENEWICZ, 2011, 
p.09). 

Aquele que chega ao Serviço Social traz consigo a vivência da pobreza, 

enquanto expressão da questão social, e encontra barreiras, sobretudo pelas formas 

burocráticas da Previdência Social, que acabam impedindo a garantia do direito. Por 

exemplo, para requerer o Benefício de Prestação Continuada, é preciso que se tenha 

renda per capita de ¼ de salário mínimo, e a pessoa que passa desse limite, 

automaticamente não consegue nem passar pela avaliação social com o Assistente 

Social e com o Perito Médico. Isto é, pois, um critério rigoroso, que acaba se 

tornando excludente. 

Segundo Souza Filho (2004), a burocracia, se torna um dos elementos de 

materialidade do Estado, apresentando contradições da sociedade de classes que 

demandam a existência do Estado como estrutura de dominação política. Assim, a 

burocracia seria como uma das mediações entre o Estado e as classes sociais, para 

que se mantenha a ordem vigente. A burocracia responde a uma dada organização 

social que supõe a existência de dominados e dominantes, social e economicamente.   

De acordo com Faleiros (1997); ―O cumprimento das normas burocráticas 

passa a ser a lógica do trabalho profissional e o objeto do profissional passa a ser, 

não o problema social, mas a perturbação da ordem institucional‖. Ao vermos este 
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desafio, o que está em jogo para os Assistentes Sociais que objetivam uma ação 

profissional que rompa com o conservadorismo preponderante no domínio da prática 

é, partindo da definição clara e consciente das bases ético-políticas.  

 Mesmo com as barreiras da burocracia instaurada no INSS, o Assistente 

Social tem que ter a capacidade de lidar com as diversas demandas que chegam a 

sua esfera, atuando junto a estes sujeitos que guardam, na sua história de vida, as 

particularidades da questão social, e de suas lutas cotidianas. Sendo assim, este 

profissional precisa estar atento a quem chega ao seu setor, realizando as suas 

ações de acordo com o projeto ético-político da profissão. 

A burocracia tem como objetivo, entre outros, a garantia da apropriação da 
mais-valia e a manutenção da ordem social de exploração da força de 
trabalho. Portanto, tantas mudanças nas leis não seriam de fato desenhadas 
para alterações que proporcionassem maiores condições de acesso e 
manutenção do BPC, levando em conta que as leis são propostas por um 
Congresso que responde aos interesses do capital. E por isso são aprovadas 
e implementadas sem nem mesmo passar pelas instâncias deliberativas da 
Política de Assistência Social, conforme a CF/88 assegurou (STOPA, 2019, 
p.240). 

O Assistente Social deve partir de uma definição clara e consciente de sua 

ética profissional fundada no Código de ético profissional. Este tem que ser 

participativo, propositivo, no cotidiano profissional.  

[...] entender a prática profissional supõe inseri-la no jogo das relações das 
classes sociais e de seus mecanismos de poder econômico, político e 
cultural, preservando, no entanto, as particularidades da profissão enquanto 
atividade inscrita na divisão social e técnica do trabalho (IAMAMOTO, 2004, 
p.121). 

Os limites dados pela realidade institucional são diversos, como por exemplo, 

a questão da burocracia e, por isso, há necessidade do Assistente Social estar 

embasado num referencial teórico-metodológico crítico, que o permita apreender o 

espaço institucional.  

A prática profissional não tem o poder miraculoso de revelar-se a si própria. 
Adquire seu sentido, descobre suas alternativas na história da sociedade da 
qual é parte. Assim sendo, é lançando o olhar para mais longe, para o 
horizonte do movimento das classes sociais e de suas relações nos quadros 
do Estado e da sociedade nacional, que se torna possível desvelar a prática 
do Serviço Social, apreender os fios que a articulam às estratégias políticas 
das classes, desvendar a sua necessidade, os seus efeitos na vida social, 
assim como os seus limites e suas possibilidades (IAMAMOTO, 2004, 
p.120). 
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 O atual desmonte dos mecanismos de proteção social, como estratégia do 

capital financeiro mundial, revela a desproteção social dos usuários, que em grande 

parte não conseguem acessar os benefícios (em especial o BPC), os quais tem 

direito. Nestes casos, o INSS responde de forma burocratizada, cumprindo o dever 

de avaliar os critérios, priorizando o orçamento público em relação a demandas dos 

cidadãos.  

Não só as instituições são contestadas. Os profissionais, principais atores 
desses organismos, são colocados em questão e buscam distintas vias para 
resolver as contradições entre situação de autoridade, poder e 
conhecimento, posições e compromissos ideológicos (FALEIROS, 1997, p. 
42). 

A autonomia relativa do profissional de Serviço Social, bem como sua 

intervenção requer um trabalho crítico e teoricamente fundamentado, visando a 

construção de estratégias coletivas, que permitam potencializar estratégias que 

reforcem os direitos nos diversos espaços sócio ocupacionais em que atuam.  

Ainda que disponha de relativa autonomia na efetivação de seu trabalho, o 
assistente social depende, na organização da atividade, do Estado, da 
empresa, entidades não governamentais que viabilizam aos usuários o 
acesso a seus serviços, fornecem meios e recursos para sua realização, 
estabelecem prioridades a serem cumpridas, interferem na definição de 
papéis, e funções que compõem o cotidiano do trabalho institucional. Ora, se 
assim é, a instituição não é um condicionante a mais do trabalho do 
assistente social. Ela organiza o trabalho do qual ele participa. (IAMAMOTO, 
2005 p. 63).  

O Assistente Social do INSS, por meio de parecer social, realiza o estudo 

socioeconômico, para então compreender no atendimento às necessidades básicas 

de vida do cidadão que vão requerer o benefício, considerando também os aspectos 

das expressões das questões sociais, e que afetam a vida cotidiana, bem como sua 

subsistência. 

Nesse sentido, projeto societário e projeto profissional deixam de se colocar 
como antíteses, oferecendo a possibilidade de elaboração de mediações 
estratégicas que possam contemplar atuações diferenciadas: no campo 
estritamente institucional, no âmbito mais amplos das lutas da categoria e no 
espaço de participação política do profissional como cidadão e sujeito 
político em lutas que articulam a emancipação social e política com projetos 
de emancipação humana (BARROCO e TERRA, 2012, p.67). 

 Os grandes desafios para assegurar condições de trabalho e direitos da 

população usuária, na instituição a qual se realiza o trabalho do(a) Assistente Social, 

são os limites que o capital impõe em toda sua densidade histórica. Não sendo assim 

o código de ética que dificulta o trabalho do Assistente Social, muito menos o projeto 
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ético político, mas sim a sociabilidade capitalista, que dificulta condições concretas 

no atendimento das necessidades humanas e direitos. É o projeto político das 

classes que dominam o poder, buscando destituir e desrespeitar a luta do trabalho e 

os processos coletivos de organização, que por meio do Estado, assegura iniciativas 

que dão consequência a precarização da formação e do exercício profissional 

(BARROCO e TERRA, 2012). 

O INSS interfere de forma autoritária, reproduzindo a ideologia burguesa, que 

é também condição para a reprodução do capital. No cotidiano institucional são 

reproduzidos os valores e ideais conservadores pautados no imediatismo, 

culpabilizando as pessoas que buscam o benefício da Assistência Social (STOPA, 

2019, p.246). 

Diante do que fora abordado, é válido ressaltar que, nos dias de hoje, o 

profissional de Serviço Social sofre com os ataques neoliberais. Em 11 de novembro 

de 2019, o presidente da república Jair Messias Bolsonaro adota a Medida Provisória 

905/20197, onde extingue o Serviço Social do Instituto Nacional do Seguro Social, 

sendo um direito do trabalhador desde 1944 (BRASIL, 2019). 

A retirada do Assistente Social do INSS, é dificultar ainda mais para os 

usuários o acesso à informação, sobre seus direitos previdenciários e como é 

possível acessá-los, além de inviabilizar as realizações de avaliações sociais da 

pessoa com deficiência, para acesso ao BPC/LOAS, bem como de outras avaliações 

sociais. 

É válido ressaltar que em 1998, a partir da Reforma Administrativa e Reforma 

da Previdência Social houve também uma tentativa governamental de acabar com a 

profissão no âmbito da previdência, e assim, acabar com o projeto firmado pela 

Matriz. 

[...] Matriz Teórico-Metodológica proporcionou um redimensionamento da 
atuação do Serviço Social na Previdência, bem como buscou contribuir para 
efetivação de direitos sociais da população usuária da política de 
previdência. Para isso, fundamentou-se no método crítico dialético, 
apresentando novas ―bases teóricas, estratégicas, éticas e legais para a 
ação profissional, sendo orientado por uma concepção de Previdência 
Social, como direito dos trabalhadores (YAZBEK, 2008, p.116, apud 
CIANCA; HILLESHEIM; PROSENEWICZ, 2011, p.08). 

                                                
7
 Medida Provisória nº 905, de 11 de Novembro de 2019. Institui o Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências (BRASIL, 2019). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20905-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20905-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20905-2019?OpenDocument
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 Assim, os ideais neoliberais começaram a ser propagados, para que 

houvesse redução da responsabilidade do governo quanto às políticas sociais, 

transferindo-as ao setor privado brasileiro. A profissão de Serviço Social teve sua 

efetividade questionada, através da Medida Provisória nº 1729/1998, que buscou 

extingui-lo dos quadros do INSS. Entretanto, devido ao amplo movimento e 

manifestações da categoria profissional, o exercício profissional foi modificado, como 

uma ―uma prestação de serviços previdenciários‖, sendo alterada pelo Decreto 

Presidencial n. 3.048, de 06/05/99 (CIANCA; HILLESHEIM; PROSENEWICZ, 2011, 

p.08).  

Por fim, foi visto que essas interferências e tentativas da retirada do Serviço 

Social no INSS refletem no exercício do trabalho profissional do Assistente Social. 

Entretanto o compromisso dos Assistentes Sociais em exercer seu dever ético, e a 

diretriz profissional, bem como de zelar pela qualidade dos serviços prestados aos 

usuários, através de muita luta e resistência da categoria, é essencial para que não 

haja a retirada da profissão dentro do Instituto Nacional do Seguro Social. 
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CONCLUSÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou levantar questões acerca da 

Seguridade Social no que se diz respeito ao contexto de surgimento adotado em 

1988, composto pela Saúde, Assistência Social e Previdência Social, como um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, tem 

grande importância   na vida das pessoas.  

Com relação a assistência social está longe de formar um mecanismo de 

proteção social, e se configura numa política contraditória, pois a média que amplia o 

direito de cidadania, acaba por focalizar e restringir ao mais pobres o seu acesso, 

não garantindo a emancipação destes.  

Nesta realidade, encontram-se milhares de beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada, que hoje necessitam de uma renda para sobreviver e sofrem 

as ―ameaças‖ do desmonte da Seguridade Social nos dias atuais, por isso 

procuramos focar a pobreza enquanto expressão da questão social, advinda a partir 

do modo de produção capitalista, cujo Estado vem cada vez mais não se 

responsabilizando, tendo princípios neoliberais, em nome da economia e crise 

financeira. O Estado acaba por, muitas vezes, abarcar iniciativas da rede solidárias, 

direcionadas ao enfrentamento dessas questões relativas ao controle dos níveis de 

da pobreza sem alterar a desigualdade de classes. 

Nesta conjuntura o INSS enquanto órgão responsável operacionaliza o BPC, 

define quem irá receber o benefício, dificultando ainda mais a concessão deste 

benefício, através da burocracia, enquanto elementos da materialidade funcional do 

Estado. 

O resultado da pesquisa descrita ao longo deste TCC, nos possibilitou 

problematizar o BPC e os critérios para sua concessão, visto que os 

mesmos acabam sendo cada vez mais restritivos e excludentes, em favor dos 

interesses econômicos, sobre tudo no atual governo.  

Em meio a este contexto, diante do que fora apresentado neste trabalho, este 

benefício não atinge totalmente a seus reais objetivos, pois não garante a todas as 

pessoas com deficiência pobres e incapazes para o trabalho, mas somente os casos 

mais alarmantes, não resolvendo assim o seu contexto de exclusão daqueles que 

requerem o BPC, acentuando ainda mais as desigualdades da qual buscam 

enfrentar. 
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Neste sentido, o Assistente Social dentro do seu fazer institucional, precisa 

criar estratégias para as diversas demandas que chegam a sua esfera, como 

também tendo que responder às requisições institucionais, que acabam interferindo 

no seu trabalho.  

O Serviço Social do INSS surgiu legalmente através da Portaria nº 25 de 6 de 

abril de 1944. Em seu espaço de trabalho, o Assistente Social vem sofrendo com os 

ataques neoliberais, que atinge diretamente seu compromisso o projeto ético político 

em defesa da justiça social.  

Tal fato pode ser exemplificado na Medida Provisória nº 905/2019, que deu 

―golpe‖ no acesso aos serviços prestados pelo INSS, extinguindo o Serviço Social, 

área onde hoje atua grande número de Assistentes Sociais e que atualmente é o 

único atendimento presencial ao qual usuários/usuárias têm acesso na autarquia. A 

medida também terá impacto na qualidade do atendimento e no tempo de 

espera para acesso e reconhecimento dos direitos previdenciários por parte daqueles 

que mais precisam. 

Ressaltamos por fim que, essas medidas de cunho neoliberal, acabam 

refletindo no trabalho profissional do Assistente Social. No entanto, a partir de seu 

dever ético-político, e diante de muita luta e resistência, será imprescindível para que 

não haja a retirada da profissão dentro do Instituto Nacional do Seguro Social. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Formulário de identificação do usuário 

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

  1. Data:           

  2. Idade (anos):           

3. Estado 
civil 

Solteiro           

Casado           

União estáveL           

Divorciado(a)           

Viúvo(a)           

4. Etnia Branca           

Preta           

Parda           

Amarela           

Indígena           

5. Religião Católico (a)           

Evangélico (a)           

Outros           
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6. Renda 
familiar 

Não possuo           

Até R$ 234,00           

De 235,00 a 
468,00 

          

De 469,00 a 
937,00 

          

De 938,00 a 
1.405,00 

          

De 1.406,00 a 
1.864,00 

          

De 1.865,00 a 
3.279,00 

          

De 3.280,00 a 
4.216,00 

          

De 4.217,00 a 
5.153,00 

          

Mais de 5.154,00           

  7. Sexo (M/F):           

8. Moradia Rural           

Urbana           

Litorânea           

9. Trabalho Formal 
(Carteira 

assinada/contr
ato) 

          

Informal           
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Não trabalha           

Aposentado           

Desempregado           

Nunca 
trabalhou 

                    

10. Atividade 
laborativa 

Rural           

Urbana           

11. É segurado do INSS? 
(S / N / Já foi / Nunca pagou) 

          

12. Primeira vez no Serviço 
Social? (S/N) 

          

13. Qual foi a 
forma de 

encaminhame
nto? 

Rede           

Servidor           

Amigo/Parente           

Conta própria           

 

14. Já teve algum benefício 

negado? Qual? 

(S / N / Nunca requereu / Não 

sabe) 
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15. Possui algum benefício 

previdenciário? Qual? 

(S / N / Já possuiu / Não sabe) 

          

16. 

Escolarid

ade 

Analfabet

o 

          

Alfabetiza

do 

          

Fundame

ntal 

incomplet

o 

          

Fundame

ntal 

completo 

          

Médio 

incomplet

o 

          

Médio 

completo 

          

Técnico 
          

Superior 

incomplet

o 

          

Superior 

completo 

          

17. Possui Cadastro 

Único? (S/N) 

          

18. Possui 

algum 

benefício 

assistenci

al? Qual? 

(S/N) 

Bolsa 

família 

                    

Cheque 

cidadão 
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Cartão 

Cidadão 

                    

BPC                     

19. 

Demanda Acesso e 

ampliação 

dos 

direitos 

previdenci

ários 

          

BPC 
          

SST 
          

Anotações: 

Usuário 01: 

 Usuário 02: 

 Usuário 03: 

 Usuário 04: 

 Usuário 05: 

 Usuário 06: 

 Usuário 07: 

 Usuário 08: 

 Usuário 09: 

 Usuário 10: 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Número de concedidos 

 

FONTE: SUIBE 

 

ANEXO B – Número de indeferidos 

 

FONTE: SUIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 


