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RESUMO 
 
O estudo analisa possíveis repercussões do BPC na 
institucionalidade da assistência social, especialmente no que se 
refere à consolidação da concepção de direitos e à integração 
institucional. A partir da perspectiva teórica da análise de 
políticas, a metodologia associa a análise documental e 
entrevistas com beneficiários do BPC, profissionais dos CRAS e 
gestores da assistência social em 21 municípios do Estado do 
Rio de Janeiro. São identificados avanços importantes na 
concepção de direitos que, por sua vez, impõem ao campo 
demandas específicas de infraestrutura institucional e de gestão, 
particularmente em relação à intersetorialidade e à integração de 
políticas e programas. 
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ABSTRACT  
 
The study analyzes the potential impact of the BPC on the 
institutionalization of social assistance, especially with regard to 
the consolidation of social right and to institutional integration. 
From the theoretical perspective of policy analysis, the 
methodology associated document analysis and interviews with 
BPC beneficiaries, professionals and managers of social 
assistance in 21 municipalities of the State of Rio de Janeiro. 
Important advances are identified in the conception of right, 
which, in turn, require institutional and management demands, 
particularly regarding the need for intersectoral and integrated 
policies and programs. 
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INTRODUÇÃO 

A Assistência Social vem se consolidando como um campo de produção de 

conhecimento, de intervenções e de práticas que, ao longo de sua trajetória, assume um 

papel estratégico na própria configuração do perfil de políticas públicas no Brasil, 

especialmente as de corte social. Por constituir-se historicamente num importante 

mecanismo de intermediação da sociedade e do Estado com os segmentos mais 

vulneráveis, sua trajetória simultaneamente expressa e configura a forma como os direitos 

sociais são concebidos e garantidos (ou não) no país. Neste sentido, a análise das 

políticas de assistência contribui para compreender processos que vão além do próprio 

campo, especialmente por seu caráter redistributivo. Sua dinâmica é condicionada por 

valores sociais, interesses e conflitos que se estabelecem de forma marcante em torno 

das lutas por formas mais igualitárias de redistribuição de bens, serviços públicos, renda 

e, em última instância, de poder político. Políticas redistributivas tendem a evidenciar 

esses diferentes conflitos, especialmente numa nação caracterizada por desigualdades 

marcantes em todos estes aspectos.  

A institucionalização deste campo de políticas no Brasil é um processo em 

construção, cujas raízes remontam a década de 1930. A Constituição de 1988 instituiu a 

seguridade social como direito de cidadania garantido pelo Estado, incorporando a ela a 

previdência social, a saúde e a assistência social. No curso desta trajetória, diferentes 

arranjos, estruturas institucionais e tipos de intervenção foram implementados visando a 

atender necessidades de segmentos vulneráveis da população. Modificações na 

institucionalidade do campo, bem como no desenho dos programas, vêm despertando o 

interesse de analistas, especialmente no que se refere às possíveis repercussões para a 

consolidação da assistência social como um direito (SPOSATI et al, 1992).  

No que se refere à estrutura institucional, cabe destacar, no âmbito deste 

estudo, a histórica relação entre a Assistência e a Previdência Social. Sobre os tipos de 

intervenção e desenhos programáticos, destaca-se a relevância dos programas de 

transferência de renda. Estes assumiram lugar proeminente no âmbito da Política de 

Assistência Social brasileira, especialmente a partir da década de 1990, ainda que suas 

raízes sejam bem mais antigas.  

Mais recentemente, destaca-se no processo de consolidação dos direitos 

assistenciais o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que institucionaliza a 

assistência social como política pública, na medida em que cria uma estrutura sistêmica, 

nacional e descentralizada. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi 
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formalizada apenas em 2004, no entanto, desde 1988 um único benefício assistencial se 

instituiu como direito incluído na Constituição: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

que substituiu a RMV. O BPC é um benefício de caráter temporário e não contributivo 

dirigido a pessoas com deficiência (PCD) com comprovada incapacidade para o trabalho 

e para a vida independente, e para idosos acima de 65 anos. Tanto idosos quanto 

pessoas com deficiência (PCD) devem comprovar ter renda familiar per capita inferior a ¼ 

do salário mínimo vigente. Todos os cidadãos que comprovem essas condições têm 

direito ao recebimento de 1 salário mínimo mensal, pelo tempo que essas condições 

perdurarem. 

Mesmo sendo um benefício financiado com recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social, a concessão e a prestação do BPC permanecem a cargo do Ministério 

da Previdência Social, através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A 

complexidade de operação de um benefício nacional no Brasil, dirigido a segmentos pobres, 

aliada à insuficiência de estrutura da assistência, obviamente recomendava essa conduta. 

Por outro lado, do ponto de vista estratégico da seguridade social, a integração entre as 

áreas de assistência e previdência só contribui para sua consolidação. Contudo, dadas as 

tensões entre a concepção de seguro que sempre orientou a Previdência, e a concepção de 

assistência como direito desvinculado da contribuição direta (Artigo 203 da CF/1988), gera 

conflitos entre os distintos órgãos, que eventualmente podem comprometer o benefício.  

Diante destas questões, uma pergunta colocada pelo presente estudo refere-se 

a como o BPC vem afetando a institucionalidade da Assistência Social e a concepção de 

direitos que pauta este campo, ainda que sua implementação esteja também a cargo de 

outro Ministério. Além disto, cabe considerar como este processo se potencializa através da 

perspectiva de integração das ações da assistência social no âmbito dos programas de 

transferência de renda previstos pela PNAS e também da integração, no caso do BPC, entre 

Assistência e Previdência. Parte-se do pressuposto que a estrutura institucional e o desenho 

dos programas, incluindo os princípios e diretrizes formalizados na legislação oficial, podem 

afetar o processo de consolidação da assistência social como direito e a perspectiva de 

integração de ações. Mais do que isto, a forma como os programas são implementados, 

bem como as práticas sociais e concepções dos atores envolvidos ao longo do processo de 

implementação, contribuem para uma dada configuração empírica dos direitos sociais.  

O fato de o BPC ser o único benefício assistencial previsto 

constitucionalmente e sua lógica não contributiva já podem fortalecer a concepção da 

assistência como direito. Por outro lado, o aperfeiçoamento da PNAS prevê alterações 

significativas no BPC, no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência e 
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idosos nas diversas ações ofertadas. A resolução nº 7 da CIT de 2009, estabeleceu 

acordo de procedimentos para a gestão integrada de serviços, benefícios assistenciais e 

transferência de renda, de forma a garantir que os beneficiários do BPC, do PBF, do PETI 

e de benefícios eventuais sejam público prioritário dos serviços socioassistenciais da 

proteção básica e especial. Dentre os objetivos da ação integrada, há a perspectiva de 

que a política de assistência favoreça a superação de situações de vulnerabilidade e risco 

vividas pelos indivíduos e pelas famílias beneficiárias destes programas através de 

estratégias de inclusão social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Desta forma, a PNAS pode contribuir não só para o bem estar dos beneficiários, como 

para a consolidação da rede de serviços assistenciais e quiçá para a redução da 

demanda ao benefício. 

A assistência social vem fazendo esforço significativo por meio de um processo 

complexo de negociação e pactuação de normas e procedimentos de gestão para imprimir 

sua concepção e diretrizes ao BPC, mesmo mantendo sua operacionalização com a 

Previdência Social, que tem partilhado desse esforço. Esse processo tem, por hipótese, 

gerado resultados positivos para que o BPC alcance de fato o status de direito e possa 

alterar o padrão tradicional de tratamento dos benefícios assistenciais. Contudo, há 

empecilhos referentes ao benefício que travam esse processo e podem mantê-lo apenas 

como transferência de renda a setores excluídos, sem a necessária alteração das condições 

geradoras dessa exclusão. Entre eles destaca-se a não integração com outros programas 

assistenciais, fundamentais aos segmentos do BPC e previstos na legislação da assistência 

social.    

2 METODOLOGIA DO ESTUDO 

O estudo pautou-se nos referenciais do campo da análise de políticas, cujos 

estudos vêm se ampliando no cenário brasileiro e caracterizando-se por uma perspectiva 

teórica e metodológica interdisciplinar (VAITSMAN et al, 2013). Considerando os objetivos 

mais amplos do estudo, privilegiou-se a abordagem da dimensão institucional e de gestão 

do campo da Assistência, dos elementos constitutivos do BPC que potencialmente 

afetariam esta institucionalidade e do processo político em curso. Incluem-se neste âmbito 

a rede de atores envolvidos e suas ideias em torno de questões chave para o estudo, 

como a própria perspectiva da assistência como direito. A concepção de institucionalidade 

que norteou o estudo refere-se à analise das estruturas institucionais e organizacionais; 

arenas/ instâncias de pactuação política entre os atores; localização destas arenas na 

hierarquia institucional; órgãos e setores envolvidos; instrumentos, mecanismos e 
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processos de gestão; regras formais e informais e procedimentos que moldam a interação 

entre os atores, incluindo normas e bases legais do programa; desenho operacional do 

programa e cadeia de implementação; as tecnologias utilizadas no programa 

(instrumentos e mecanismos de gestão), o meio institucional e seus recursos 

(oportunidades e limites que oferece ao processo de formulação e implementação); as 

atividades sócio-burocráticas e técnicas realizadas na implementação; aspectos 

intersetoriais, a interdependência entre os atores e elos da cadeia de implementação e os 

conflitos potenciais (HOGWOOD e GUNN, 1984).  

Considerou-se que o processo de implementação é afetado por uma complexa 

dinâmica entre diferentes atores e sujeitos sociais num dado contexto sócio, político e 

institucional (MAZMANIAN e SABATIER, 1989). O processo de implementação dos 

programas é adaptativo e não pré-definido e neste sentido coube analisar as concepções, 

estratégias e a variedade de pontos de vista dos atores envolvidos, incluindo os usuários do 

programa.  

As concepções dos atores envolvidos e os processos políticos, institucionais e 

de gestão, construídos a partir da implementação do programa, simultaneamente afetam e 

são afetadas pelo programa. Portanto, programas e políticas públicas constituem dinâmicas 

políticas e sociais que são simultaneamente instituídos e instituintes. Ou seja, se por um 

lado refletem concepções, interesses, relações de poder, conflitos e disputas políticas, por 

outro lado também desencadeiam processos políticos e sociais que afetam as concepções, 

interesses e práticas destes atores. Os programas sociais e as políticas públicas podem ser, 

portanto, considerados como um espaço de mediação entre atores uma vez que afetam e 

expressam suas concepções, interesses e práticas (POTVIN et al, 2006).   

Os métodos de pesquisa incluíram: análise documental da literatura, legislação e 

normatização da política de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS; entrevistas com gestores, lideranças e representantes de instâncias de pactuação do 

SUAS; realização de entrevistas com beneficiários do BPC, profissionais dos CRAS e 

gestores da assistência social.  Foram selecionados 21 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro habilitados em gestão plena da assistência social e representativos de distintas 

situações demográficas, geográficas e de participação na concessão do BPC dentre a 

totalidade dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Foram também entrevistados gestores 

estaduais e nacionais, representantes dos órgãos de pactuação, de forma a garantir 

diferentes pontos de vista e aprofundamento de temas específicos. Ao todo foram realizadas 

175 entrevistas sendo 117 com beneficiários; 37 com profissionais dos CRAS; e 21 com 

gestores municipais.  
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Dentre as categorias analíticas desenvolvidas no âmbito do estudo foram 

selecionadas neste artigo aquelas que possibilitam uma análise mais específica da 

dimensão institucional da Assistência Social em sua interface com o BPC, dentre elas: 

Acesso, Concepção sobre o BPC, Conflitos entre concepção constitucional e legal do 

BPC, Perspectivas de mudanças legais e normativas, Concepção sobre o BPC na 

trajetória da assistencial estadual, O SUAS e a incorporação recente do BPC. 

As respostas das questões abertas foram categorizadas segundo similaridade 

do seu conteúdo e quantificadas. A análise dos dados consistiu de uma análise descritiva 

por meio de distribuição de frequência de ocorrência absoluta e relativa (n-%). Cabe 

ressaltar que, como algumas questões possuíam mais de uma opção de resposta, o 

somatório das frequências absolutas pode ser maior do que o número de respondentes. 

Todos os procedimentos estatísticos foram efetuados no programa SPSS® (Statistical 

Package to Social Sciences for Windows), versão 16.0. 

A pesquisa contou com apoio da FAPERJ e do CNPq. 

3 RESULTADOS 

A análise da legislação indicou as diversas mudanças na operacionalização do 

BPC a partir da implementação do SUAS, com a Lei 12.435/11, sobretudo no que se refere 

aos conceitos de família e de pessoa com deficiência.   

Em relação à integração entre os campos da Assistência e da Previdência 

identificou-se que, no nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) vem tomando inúmeras iniciativas de discussão com o INSS e com outros 

profissionais da área. Os resultados têm sido importantes para que o BPC avance como 

benefício incorporado aos preceitos da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Entre 

aquelas iniciativas, cabe destaque aos Encontros Regionais, realizados pelo MDS em 

2006. 

Em relação à gestão do BPC foram apresentados inúmeros compromissos 

acerca das atribuições do MDS, que reforçam o papel da Assistência Social, e vão da 

coordenação, normatização e implementação do Benefício, passam pelo 

acompanhamento do beneficiário do BPC no âmbito do SUAS, até a articulação de 

políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que afiancem a 

completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos. 

Esse processo resultou em importantes mudanças no BPC, configuradas em 

períodos distintos, que alteraram a relação entre o beneficiário e o benefício. Se 

anteriormente as questões referentes ao benefício ocupavam espaço mais significativo 
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que aquelas referentes ao beneficiário, recentemente as ações voltadas para o 

beneficiário passam a ter mais visibilidade e há um destaque maior e reconhecimento de 

suas necessidades. Esta ressignificação pode ser identificada na mudança da concepção 

sobre deficiência, na inclusão da avaliação social para análise da incapacidade, na 

criação dos Programas BPC Escola e BPC Trabalho e na criação do Plano Viver sem 

Limites.  

A regulamentação do Decreto Nº 6.214 de 26/09/2007 altera vários aspectos 

da operacionalização e condução geral do BPC, com clara prevalência dos preceitos da 

LOAS, superando a visão anterior dada ao benefício pelo INSS. Essa mudança é das 

mais significativas em todo o processo de vigência do BPC e visa a dar resposta às 

evidências de que a incapacidade exigida para a concessão do benefício não podia ser 

examinada apenas pela existência de uma síndrome, mas deveria incorporar a relação 

dessa síndrome com as condições reais de vida das pessoas com deficiências. Assim, ao 

invés do foco ser a síndrome, doença ou deficiência classificada segundo o Código 

Internacional de Doenças (CID), agora o acesso é verificado pela funcionalidade e 

capacidade, através da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e 

Saúde (CIF). A CIF toma em consideração os aspectos sociais da deficiência e propõe um 

mecanismo para estabelecer o impacto do ambiente social e físico sobre o funcionamento 

da pessoa. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 e vale como emenda 

constitucional, assegurando pela primeira vez em todo o Brasil um status jurídico tão 

elevado.  

A análise dos documentos federais e do processo político neste nível de governo 

indica que algumas das principais mudanças no BPC após o SUAS foram a articulação 

sistemática entre o MDS e o INSS, a configuração ampliada do conceito de família para fins 

de concessão do benefício, e a incorporação da avaliação social junto com a avaliação 

médica para as pessoas com deficiência requerentes do BPC. Além das modificações na 

política de assistência social que vêm influenciando novos aparatos jurídicos e normativos 

para o BPC, também o movimento organizado de pessoas com deficiência possui forte 

influência em conquistas recentes para o segmento, o que também incluiu demandas de 

transformações na implementação do BPC. 

3.1 O cenário do estado do Rio de Janeiro  

Dentre vários esforços do governo estadual para organização e gestão da 

política de assistência social no Rio de Janeiro, destaca-se o protagonismo da Comissão 
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Intergestora Bipartite (CIB) na produção de uma proposta de metodologia de abordagem 

para o atendimento e acompanhamento familiar, documento elaborado pela equipe da 

Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de 

Janeiro (SEASDH, 2011). Além de um direcionamento político de compromisso com as 

“classes populares”, voltado para o atendimento em conformidade com os direitos de 

cidadania, o documento discute conceitos como intersetorialidade, vulnerabilidade, 

integralidade, territorialidade, matriz sociofamiliar, entre outros que estão apresentados na 

PNAS. Desde 2004 também foram instituídas regulações para a implementação da 

política de proteção social básica no estado. Numa perspectiva de aprimorar a 

implementação do SUAS no estado, percebe-se um esforço em organizar algumas notas 

técnicas e publicações elucidativas sobre o trabalho técnico com famílias, direcionados 

aos gestores estaduais e profissionais da área. 

Em complementação à resolução nº 78 de 2008 da SEASDH, foram 

estabelecidas diretrizes e normas para a implementação da política de proteção social 

básica no estado, com a resolução nº 82, de 2008. Conforme o artigo cinco desta 

resolução deve ser assegurada uma equipe mínima de dois assistentes sociais e um 

psicólogo em cada 300 famílias acompanhadas pelo CRAS. O artigo 14 prevê que os 

procedimentos necessários para a requisição do BPC sejam de responsabilidade da 

equipe técnica do CRAS. Isso significa que os CRAS fariam, portanto, o acompanhamento 

dos beneficiários do BPC. 

Para atenção a pessoas idosas e com deficiência no âmbito da proteção social 

especial de média complexidade, foi idealizado o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Este por sua vez, ainda não possui 

regulamentações, além das legislações que regem a proteção a pessoas idosas e com 

deficiência. Este serviço se diferencia do serviço da proteção social básica, porque está 

destinado aos casos em que idosos e pessoas com deficiência com algum grau de 

dependência tenham suas limitações agravadas por violação de direitos: exploração da 

imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da 

família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do 

cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que 

agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia (resolução 109 

do CNAS). Além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o 

serviço poderá ser ofertado no domicílio do usuário, em Centro-Dia, ou em outra unidade 

referenciada ao CREAS. 
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Os dados dos municípios investigados indicam que o BPC está incorporado à 

assistência social no que se refere às concepções de atores-chave neste processo, na 

medida em que profissionais dos CRAS e gestores da assistência reconhecem sua 

responsabilidade sobre o benefício. Além disto, cabe destacar em relação à concepção de 

direitos que 60,3% dos beneficiários entrevistados (n= 116) relataram que consideram o 

BPC um direito e 39,7% o consideram uma ajuda do poder público. 

Também beneficiários já hoje reconhecem a assistência social e seu 

equipamento, os CRAS, e o avaliam muito bem, melhor do que os serviços de saúde. Dos 

beneficiários entrevistados (N= 117), 82,9% indicaram já ter ouvido falar do CRAS e 

73,5% (N= 98) relataram frequentar ou já ter frequentado este equipamento. Dentre os 

motivos para frequentar o CRAS, 45 (39,8%) relataram que seria para procurar ajuda para 

alguma necessidade, 27 (23,9%) para receber algum benefício e 40 (35,4%) para 

frequentar grupo de apoio/oficinas recreativas ou de capacitação. Apesar de 68 (93,1%) 

beneficiários considerarem o atendimento do CRAS como excelente/bom, 71 (61,2%) 

apresentam alguma necessidade que não é atendida pelos serviços públicos. Dentre 

essas se destacam o auxílio para locomoção (27,1%), medicamentos (22,6%), 

equipamentos para acessibilidade em casa (8,4%), artigos de higiene e uso pessoal 

(7,7%) e esporte, recreação e lazer (5,2%). Adicionalmente, dentre as 285 respostas 

relacionadas às mudanças ocorridas na vida do beneficiário a partir do recebimento do 

BPC, apenas 23 (8,1%) apontaram para o acesso a outros serviços, indicando uma 

deficiência no atendimento integral às necessidades do beneficiário, e 89 (76,1%) 

consideram que o valor do benefício não é suficiente para suprir suas necessidades. 

A assistência social (secretarias ou CRAS) ocupa a segunda posição entre os 

segmentos/órgãos que apoiaram o beneficiário quando da entrada do pedido de benefício, 

atrás apenas de familiares e amigos e à frente do INSS. Em pesquisa anterior de Lobato 

et al (2007), a assistência não era citada e o primeiro lugar cabia ao próprio INSS. 

Identificou-se também que 69,2% (n=81) dos beneficiários receberam visita de um 

assistente social em casa. Dentre os objetivos da visita, 57,1% (n=48) dos beneficiários 

identificaram que a visita foi para saber sobre as necessidades do beneficiário e 17,9% 

(n=15) para auxiliar no cadastro em programas sociais e serviços públicos. Após a visita 

do assistente social, 32 beneficiários (38,6%) relataram ter havido mudanças, dentre 

estas, 8 (18,6%) receberam outro benefício da prefeitura e 11 (25,6%) passaram a ser 

atendidos pelo CRAS. 

Mesmo que esse reconhecimento da estrutura institucional de prestação de 

serviços assistenciais não seja generalizado, ele é importante, considerando-se as 
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limitações de integração aos serviços desses segmentos, o caráter recente dos CRAS e 

as dificuldades que ainda enfrentam. Contudo, as condições de acesso e a resolução de 

necessidades por parte dos usuários é ainda muito precária. 

Verificou-se um distanciamento entre as estruturas institucionais da 

assistência e as agências do INSS nos municípios, o que foi confirmado por 

representantes da gestão nacional. Indicativos desta falta de integração foram 

identificados no trabalho de campo, especialmente as dificuldades de reconhecimento, 

pelo INSS, do papel da assistência nos municípios, quando não reconhecem avaliações e 

encaminhamentos do BPC feitos por esta última. No entanto, algum tipo de integração no 

curso do processo de implementação das ações locais de assistência pode ser 

identificada, uma vez que 66,7% dos profissionais dos CRAS (N= 36) e 80% dos gestores 

das secretarias de assistência social (N=20) indicam que utilizam as informações do BPC 

para identificarem necessidades de idosos e pessoas com deficiências.  

Os dois sistemas – SUAS e Previdência (agências do INSS) têm não só 

lógicas diferentes, mas estruturas separadas, que não conversam entre si no nível local. A 

demora na marcação da perícia médica é a segunda dificuldade mais apontada por 

gestores e beneficiários para o acesso ao BPC (após o excesso de burocracia para os 

gestores e a falta de informações para os beneficiários). Já para os profissionais dos 

CRAS esse problema ocupa apenas a quinta posição entre as dificuldades de acesso, 

mas as quatro primeiras posições são de problemas relacionados ao INSS, como 

distância das agências, excesso de burocracia, falta de orientação e atendimento do 

INSS.  

Quando da coleta dos dados da pesquisa, a avaliação social era ainda bem 

recente e não foi possível identificar mudanças nos municípios. Gestores em nível 

nacional registram que a entrada da avaliação social reduziu as ações judiciais que 

tinham como foco a incapacidade e atestam que há iniciativas para a melhoria na relação 

entre INSS e assistência nos municípios, mas aparentemente ainda não se transformaram 

em ações institucionais concretas nas localidades.  

O baixo número de serviços para pessoas com deficiências é um sinalizador 

de que os serviços mais realizados são os mais baratos e, de novo, levanta a 

preocupação com os usuários com deficiência e os mais pobres, com alto risco de 

desproteção. Dos profissionais dos CRAS (N=53) apenas 9,4% informaram existir algum 

tipo de serviço para deficientes e 78,4% (N= 37) não consideram suficientes os serviços 

prestados para beneficiários do BPC nos CRAS, fato reiterado por 80% dos gestores 

municipais entrevistados ao serem questionados sobre a suficiência destes serviços no 



 

11 

 

 

11 

 

                  

município como um todo. 43,2% dos profissionais dos CRAS (N=37) consideram que a 

Secretaria de Assistência não vem desempenhando o papel que lhe é legalmente devido 

em relação aos beneficiários do BPC e, dentre os motivos para tal, 76,6% referem-se a 

limitações de ordem orçamentária, de pessoal, espaço físico e problemas técnicos. Isso 

indica que, embora haja um reconhecimento do BPC pela estrutura local, os serviços para 

os beneficiários ainda não ocupam lugar prioritário como previsto pela legislação. 

O BPC Escola para beneficiários do BPC apresenta alta adesão por gestores 

e profissionais dos CRAS. A maioria dos gestores municipais (66,7%) e profissionais 

(64,3%) afirmou a adoção do BPC escola em seus municípios e 70,6% (n=12) dos 

gestores têm planos para inserir na escola as crianças portadoras de deficiência 

beneficiários do BPC. Contudo, a maioria dos gestores desconhece quantas são as 

crianças nessa situação em seus municípios e não sabe definir prazos para sua inserção 

na escola.  

Questões referentes a fragilidades na infra estrutura de gestão da rede de 

assistência provavelmente comprometem a capacidade de oferta de serviços aos 

beneficiários do BPC. Dentre as dificuldades apontadas pelos profissionais dos CRAS 

para tal oferta (N=72), 77,8% referem-se a limitações orçamentárias, de pessoal e 

técnicas e dentre aquelas apontadas pelos gestores municipais 93,5% referem-se a 

questões orçamentárias, falta de espaço físico, recursos humanos e problemas técnicos. 

Além disto, 73% dos profissionais dos CRAS entrevistados (N =37) consideram que o 

CRAS não tem acessibilidade apropriada para receber beneficiários do BPC. Apenas 10% 

dos gestores entrevistados indicaram que as secretarias possuíam um planejamento para 

aprimorar sua atuação junto aos beneficiários do BPC.  

4 CONCLUSÕES  

Algumas estratégias político-institucionais dos governos federal e estadual no 

sentido de reforçar tanto as concepções de direito quanto a perspectiva de atenção 

integral aos beneficiários do PBC foram identificadas. Inicialmente destacam-se as 

modificações nos termos legais e a introdução de conceitos-chave na legislação nacional 

e em normativas estaduais. Isto pode ser especialmente verificado no que se refere aos 

conceitos família e pessoa com deficiência. Este último tem relação importante com a 

ação política de um ator chave que se destaca neste processo, qual seja, o movimento 

social organizado de pessoas com deficiência.  

Outra estratégia utilizada foi a promoção de debates com gestores visando 

ampliar a disseminação destas concepções presentes nas normativas governamentais.  
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Além disto, a mudança nos critérios de avaliação para concessão do benefício 

(especialmente a incorporação da avaliação social) corrobora uma abordagem mais 

integral da atenção ao beneficiário e pode contribuir potencialmente para consolidação de 

uma concepção integral de direitos. Ou seja, reforça a perspectiva de que não se trata 

apenas de transferir renda por critérios de necessidades biomédicas, mas prestar um 

conjunto de serviços e ações socioassistencias segundo as múltiplas necessidades 

desses usuários e considerar as condições sociais como critério de elegibilidade. 

A pesquisa indicou um conjunto de necessidades dos beneficiários que não 

são atendidas pelos serviços públicos e pela assistência social, entre os quais vários que 

demandariam um atendimento domiciliar. O serviço de proteção social básica no domicílio 

é previsto na tipificação nacional dos serviços sócio assistenciais, no entanto, ainda não 

foi regulamentado pelo governo federal e os serviços não são prestados nos municípios. 

Sistemas de proteção avançados contam com estruturas de apoio no domicílio e apoio a 

cuidadores, inclusive com pagamento de benefícios.  

No que se refere à integração entre as estruturas institucionais e de gestão da 

Previdência com a Assistência identificou-se uma ação interministérios decorrente de 

reuniões conjuntas e promoção de diálogo político entre gestores visando à integração. 

No entanto, este processo não se reproduziu na ponta da linha dos municípios, o que 

dificulta uma prestação de atenção integral ao beneficiário e uma integração da 

transferência de renda com as ações socioassistenciais em nível local. A previdência não 

se baseia na estrutura federativa e descentralizada da assistência social, o que dificulta 

uma maior aproximação institucional entre secretarias de assistência e agências do INSS.  

Por fim, sobre o processo de consolidação da Assistência Social como direito 

vale considerar que as transformações que vêm ocorrendo neste campo de 

conhecimento, políticas e práticas, especialmente no que se refere às concepções e 

ideias, trazem avanços e desafios significativos. Os avanços em termos de concepção de 

direitos parecem impor ao campo demandas específicas que vem se apresentando numa 

velocidade maior do que os avanços que foram possíveis de ser alcançados em termos 

de infraestrutura institucional e de gestão. Isto é particularmente perceptível em relação à 

necessidade de intersetorialidade e de integração de políticas e programas visando à 

prestação de atendimento integral à população. O estudo identifica que o beneficiário tem 

mais consolidada a noção do direito, no entanto, isto não se coloca para a concepção de 

uma atenção integral. Os usuários reconhecem os CRAS, vão aos CRAS, no entanto não 

reconhecem a atenção integral que as políticas sociais reiteradamente prescrevem, já que 

os serviços são precários, fragmentados e muitas necessidades ficam descobertas.  



 

13 

 

 

13 

 

                  

Garantir a assistência como direito implica numa atenção integral à população 

usuária de seus serviços o que, por sua vez, demanda cada vez mais a integração e o 

diálogo com estruturas institucionais, programas e ações que estão situados em 

Ministérios e nichos governamentais específicos (Previdência, Educação, Saúde, etc). No 

entanto, este movimento vem se desenvolvendo ao mesmo tempo em que a própria 

consolidação da institucionalidade setorial do campo também está em curso (aqui 

expressa na LOAS, SUAS e nos espaços políticos, instituições prestadoras de serviços, 

práticas profissionais). Ou seja, a institucionalidade da Assistência Social fundada na 

perspectiva do direito é recente e as demandas em termos de integração, articulação 

política com outros setores e atendimento integral a população crescem em velocidade 

significativa a partir da introdução destas novas concepções nas bases legais das 

políticas e dos programas que atravessam o campo.   
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