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RESUMO 
 
Este artigo resulta de estudos que vêm sendo desenvolvidos 
por assistentes sociais do INSS acerca da atuação do Serviço 
Social da Previdência no processo de implementação do novo 
modelo de avaliação da Pessoa com Deficiência para fins de 
concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/93) e 
operacionalizado nacionalmente pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). A introdução da análise dos fatores 
sociais na avaliação do grau de deficiência e impedimentos que 
possui a pessoa com deficiência tem qualificado e ampliado o 
reconhecimento do direito ao BPC no estado de Sergipe.  

 
Palavras-chave: Serviço social. Previdência social. Pessoa 
com deficiência. BPC. 

  
ABSTRACT 
 
This article results of the studies that have been developed by 
INSS social workers about the work of the Social Work of Social 
Security in the implementation process of the new evaluation 
model of person with disabilities for the purpose of Granting 
Continued Benefit (BPC) from Organic Law on Social Assis-
tance (LOAS/93) and nationally operated by the National Insti-
tute of Social Security (INSS). The introduction of the analysis 
of social factors in assessing the degree of disability and im-
pairment that has a disabled person has qualified and extended 
the recognition of the right to BPC in the state of Sergipe.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após a promulgação da Constituição Federal brasileira em 1988 – a qual, 

durante seu processo histórico de construção, conseguiu corporificar parte significativa das 

demandas sociais emanadas pela população brasileira, através dos movimentos sociais 

organizados urbanos e do campo – a Seguridade Social, composta pelas políticas sociais da 

Saúde, Previdência e Assistência Social, passou a se constituir em uma garantia legal de 

universalidade, isto é, de alcance geral aos cidadãos brasileiros, respeitando a natureza e 

as particularidades de cada uma destas políticas, ampliando, assim, o acesso a extratos 

populacionais historicamente excluídos.   

Contudo, tais conquistas e avanços, frutos da efervescência do contexto social 

da década de 1980 (luta pelo fim do Regime Militar e pelo retorno da democracia, liberdade 

e participação), foram abafados, tendo como pano de fundo a imersão do Brasil, em 1989, 

nos acordos firmados a partir do Consenso de Washington, onde os países de capitalismo 

tardio e dependente aderem ao receituário neoliberal, a exemplo das reformas de Estado, 

da desregulamentação do mercado financeiro, privatização de estatais, abertura financeira e 

comercial, metas de inflação e superávit primário, flexibilização do mercado de trabalho, 

terceirização, contratos temporários, redução de concursos públicos, etc. (FAGNANI, 2010; 

MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011) instaurando, nestes países, a lógica do “Estado mínimo” 

para o social e de um “Estado máximo” para o capital que, no Brasil, contribuiu para a 

progressiva retirada de direitos garantidos constitucionalmente, a partir da década de 1990. 

Entre avanços e retrocessos, alguns direitos constitucionais, mesmo que ainda 

em seu formato restritivo e incompleto, vieram para salvaguardar grupos historicamente 

segregados, a exemplo das pessoas com deficiência que, juntamente com os idosos, 

passaram a ter a garantia de um chamado mínimo social (como prevê a Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS) – em que pese o debate realizado por alguns autores, a exemplo 

de Potyara Pereira (2006) acerca da superação da lógica dos mínimos sociais para a 

satisfação das necessidades básicas e de cidadania – a exemplo do que ocorre com o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), de natureza assistencial e que, atualmente, 

garante o valor de um salário mínimo mensal para idosos a partir de 65 anos de idade e de 

pessoas com deficiência, desde que comprovem não possuir meios para prover o seu 

próprio sustento, nem tê-lo provido por suas famílias, como prevê o texto da LOAS.  

No que se refere à pessoa com deficiência, além da comprovação de que não 

exista renda formal suficiente em seu nome ou em nome dos membros de sua família, o 
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requerente ainda tem que ter sua deficiência reconhecida como um "impedimento de longo 

prazo"3, onde, em associação com barreiras ambientais, de fatores sociais, a deficiência 

implique em prejuízos pessoais para o pleno exercício da vida, seja para o trabalho seja 

para as demais atividades e participação social. Esta deficiência deve ser comprovada por 

órgão oficial do Governo Federal que, neste caso, fica a cargo do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). 

Em relação à avaliação da pessoa com deficiência para fins de concessão do 

BPC/LOAS, ressalta-se que esta era realizada somente pelos médicos peritos do INSS4. 

Contudo, foi a partir de junho de 2009, após a implementação do que previa o Decreto 

6.214/07 e do histórico concurso público realizado nacionalmente em janeiro de 2009 para a 

contratação imediata de 900 novos assistentes sociais e, num segundo momento, com a 

convocação de mais 450 profissionais em todo o Brasil, finalizando com um total de 1.350 

profissionais – atendendo, inclusive, às reivindicações e estudos apresentados pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) para recompor os quadros desta categoria 

profissional na política previdenciária brasileira, após o desmonte do Serviço Social do INSS 

patrocinado pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 19985 

– os assistentes sociais também passaram a realizar a avaliação da deficiência dos 

requerentes do BPC/LOAS.  

Essa mudança seguiu parâmetros internacionais estabelecidos pela 

Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), através da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que passou a redimensionar o olhar acerca das pessoas com deficiência, da qual o 

Brasil foi signatário, junto com outros 190 países, desde a aprovação da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), em 2001, adotando assim o 

modelo social, em substituição ao modelo biomédico da deficiência. Esta mudança foi 

também responsável por alterar a forma de se avaliar a deficiência para fins de concessão 

                                                           
3
 O conceito é recente e foi introduzido na legislação que regulamenta a concessão do BPC a partir 

do Decreto nº 7.617, datado de 17 de novembro de 2011. Segundo a referida legislação, os impedi-
mentos de longo prazo são aqueles que produzam efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.  

4
 Somente na fase de revisão do benefício (REVLOAS) é que se previa a realização de uma 

avaliação social, feita, geralmente, por assistentes sociais vinculados às Secretarias Municipais de 
Assistência Social que compunham as equipes de execução da revisão do BPC nos municípios. 
(BRAGA; CONRADO, 2004). Ou seja, este tipo de avaliação na fase concessória, no momento inicial 
em que o requerente protocolava o requerimento do BPC junto a uma agência da Previdência Social, 
não era exigido, sendo esta uma avaliação exclusiva dos peritos médicos do INSS.  

5
 Para maiores informações acerca do desmonte do Serviço Social da Previdência no Governo FHC e 

as estratégias de reconstrução deste serviço previdenciário, sugerimos a leitura de Cartaxo e Cabral 
(2008).  
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do BPC, que antes era avaliado dentro de uma perspectiva restritiva, da lógica do seguro 

social, como se fosse um benefício previdenciário, o que ocasionava um número maior de 

indeferimentos deste benefício e que, após a adoção do novo modelo, passou a registrar 

uma reversão neste cenário, como veremos neste estudo.   

 

 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 
Os dados apresentados neste trabalho foram coletados a partir de um 

instrumento de coleta de dados em formato de Planilha Excel, desenvolvido e utilizado pelos 

assistentes sociais da Gerência Executiva do INSS em Aracaju (GEX-ACJ), nas 10 

Agências da Previdência Social (APS) que contam com a presença destes profissionais, o 

que corresponde aos números produzidos no território do estado de Sergipe. Além disso, os 

dados também foram refinados com acesso a informações de sistemas institucionais da 

Previdência Social, a exemplo do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade 

(SABI) e do Sistema Único Integrado de Benefícios (SUIBE/INSS). Os dados correspondem 

a todos os números de atendimentos a pessoas com deficiência que requereram o 

BPC/LOAS no estado de Sergipe, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2012.  

O universo da pesquisa representa um total de 6.8936 pessoas que passaram 

pela avaliação social, sendo utilizada, neste estudo, uma amostra de 4.250 destes usuários, 

o que representa cerca de 62% do universo. Com os dados obtidos através das planilhas e 

os números fornecidos pelos sistemas informatizados do INSS, foi possível estabelecer um 

perfil acerca das pessoas que demandavam o BPC junto às agências do INSS no estado, 

bem como, acompanhar os resultados acerca das concessões e indeferimentos deste 

benefício voltado às pessoas com deficiência. Todas estas informações passaram por um 

refino, a partir de um referencial teórico que contribuiu para identificar com maior nitidez os 

avanços, os limites e as perspectivas de melhoria deste novo modelo nos próximos anos.  

 

 

3. A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA ANÁLISE DA DEFICIÊNCIA 

                                                           
6
 Vale ressaltar que este número corresponde apenas ao total de usuários atendidos pelo Serviço 

Social do INSS em Sergipe, apenas para fins de avaliação social, não estando ai contido o número de 
outras ações e usuários atendidos pelo Serviço Social da Previdência neste estado, a exemplo dos 
atendimentos individuais e coletivos de idosos, aposentados, pensionistas, trabalhadores rurais, 
visitas domiciliares e institucionais, palestras, demandas judiciais, consultorias a prefeituras, 
secretarias e empresas, etc.  
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O Serviço Social já existe no Brasil há mais de 80 anos, surgido na década de 

1930 em meio à constituição da questão social e da emergência da classe trabalhadora no 

país. Assim, a profissão surge, inicialmente, como uma estratégia dos detentores do capital 

de controlar a força de trabalho, a partir da administração de ações fragmentadas e 

assistencialistas, coordenadas em sua maior parte pela Igreja Católica (CARVALHO, 1980). 

De forma semelhante, o Serviço Social da Previdência é instituído nos anos 40 do século 

XX7, com o aprofundamento da questão social e o desenvolvimento do parque industrial 

brasileiro nos grandes centros urbanos, atendendo a demandas de parte dos trabalhadores 

do setor formal. 

Nestes mais de 70 anos de existência, o Serviço Social da Previdência passou 

por várias mudanças, desde o seu desenvolvimento até sua desestruturação aos fins dos 

anos 90, passando pela sua reestruturação nos anos 2000. A atuação direta com os setores 

e organizações sociais (associações, sindicatos, cooperativas etc.) através de atendimentos 

individuais e coletivos, visitas técnicas domiciliares e institucionais, consultorias, realização 

de estudos sociais e emissão de pareceres, fez com que o Serviço Social passasse a ser 

uma referência dentro da Previdência Social para os trabalhadores e suas famílias, fossem 

estes contribuintes ou não. Sua atuação comprometida com a defesa dos direitos da classe 

trabalhadora, reafirmada deste a Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social, em 1994, e 

dentro do projeto ético-político da profissão, foi fundamental para que o Serviço Social se 

mantivesse na estrutura da Previdência Social, contando com o apoio da sociedade civil 

organizada e de setores políticos de vanguarda. 

Com sua reestruturação nos anos 2000, o Serviço Social da Previdência passou 

a assumir novas atribuições, a partir dos compromissos assumidos pelo Brasil com 

organismos internacionais para a adequação do novo modelo de avaliação da deficiência. 

Essa mudança de paradigma na avaliação da deficiência para a concessão do BPC está 

embasada no modelo proposto pela Organização Mundial de Saúde, através da atual 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF (OMS/ONU), 

que propõe um sistema de classificação multidimensional e interativo. A partir deste 

referencial, a deficiência não é mais vista apenas como um atributo da pessoa – e de 

responsabilidade única desta – mas sim, como um conjunto complexo de múltiplas 

                                                           
7
 Não há consenso em torno da data e ano exatos da criação do Serviço Social da Previdência, con-

forme analisa SILVA (2008), mas, há uma compreensão hegemônica entre os profissionais que atu-
am nesta política e a própria instituição (INSS) de que o Serviço Social previdenciário teria surgido 
com a Portaria nº 25, emitida pelo Conselho Nacional do Trabalho (CNT) em 08 de abril de 1944,  
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condições que resulta na interação da pessoa com deficiência com o ambiente social em 

que ela vive e interage. Desta forma, tem-se a substituição de um modelo centrado na 

perspectiva biomédica, que perdurou mais fortemente no mundo até meados da década de 

1970 e que passou por um processo de mudanças nos anos de 1980 e que culminou, mais 

recentemente, com a adoção do modelo social de análise e avaliação da deficiência. 

 Neste sentido, a inserção da avaliação social, como instrumento integrante da 

análise dos impedimentos de longo prazo para fins de concessão do BPC à pessoa com 

deficiência, deriva do novo conceito de saúde, numa perspectiva ampla, onde a 

compreensão da deficiência não é mais associada à "incapacidade", mas sim, por uma 

relação estabelecida entre a relação da pessoa com deficiência e as barreiras (ambientais, 

contextuais e sociais) que estão a sua volta. Perpassa por um conjunto complexo de 

condições, dentre as quais os fatores ambientais e os fatores de atividades e participação 

social, os quais, durante muitos anos, foram relegados e desconsiderados para a análise 

inicial da concessão do benefício assistencial junto à Previdência Social (responsável pela 

operacionalização do BPC). 

As pessoas com deficiência que requerem o BPC junto às agências do INSS 

passaram a ser avaliadas sob a perspectiva deste novo modelo que está em 

desenvolvimento desde o ano de 2009, onde, além dos médicos peritos do INSS 

(historicamente responsáveis pela avaliação dos benefícios por incapacidade na Previdência 

Social), também passaram a ser avaliados pelos assistentes sociais do INSS.  É importante 

registrar que esta nova atribuição para o Serviço Social no INSS não se deu de forma 

pacífica. Como toda nova demanda, a avaliação social passou por momentos de 

estranhamentos e questionamentos de setores da Previdência Social, principalmente de 

profissionais ligados à perícia médica8. Somente após a realização das capacitações e dos 

primeiros meses de atuação conjunta destes profissionais (assistentes sociais e médicos 

peritos) é que o estranhamento inicial foi sendo superado, pois, as particularidades de 

atuação, com base na formação e área de intervenção de cada, foram se reafirmando ao 

longo do processo.  

                                                           
8
 Há registros de assistentes sociais que, no início desta atuação, chegaram a ser questionados por 

alguns médicos peritos acerca de sua atuação nesta avaliação, demonstrando descontentamento 
pela influência que a avaliação do Serviço Social teria exercido sob o resultado da concessão do be-
nefício. Em outros casos, profissionais de setores administrativos teriam apresentado estranhamento 
sobre a avaliação da deficiência, acreditando que os assistentes sociais apenas seriam responsáveis 
pela avaliação da renda dos requerentes do BPC.  
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Assim, esta avaliação social passou a agregar as análises dos aspectos da vida 

cotidiana (atividades no âmbito doméstico, comunitário, vida em sociedade), dos acessos 

(educação, trabalho, renda, saúde, habitação, assistência social, transporte, justiça, etc.), 

das atitudes (preconceitos, discriminação), apoios (familiar, comunitário, etc.). Desta forma, 

a avaliação da pessoa com deficiência, sob a égide do novo modelo social da avaliação dos 

impedimentos de longo prazo e do grau da deficiência, passa a ser realizado da seguinte 

forma: 

 

Quadro 1 – Definição de competências por área de atuação profissional na avaliação da 
deficiência e grau de impedimentos da Pessoa com Deficiência (PcD) 

Assistente Social Assistente Social + Perito Médico Perito Médico 

Fatores 
Ambientais/Contextuais Atividades e Participação 

Estrutura e Função do 
Corpo 

 

Esta estrutura de avaliação passou a materializar os acordos internacionais 

assumidos pelo Brasil com organismos como a ONU e a OMS, além das entidades de 

defesa dos direitos da pessoa com deficiência, desenvolvendo um modelo de vanguarda, 

fundamentado após um longo período de discussões, convenções, conferências e eventos 

internacionais, tendo, mais recentemente, incorporado as reivindicações das próprias 

pessoas com deficiência e dos movimentos sociais que as representam. Como resultado 

direto desta mudança na forma de avaliação dos impedimentos e do grau de deficiência 

para acesso ao BPC, apresentamos os seguintes dados da tabela a seguir: 

 

Quadro 2 – Índice de indeferimento do BPC/LOAS para pessoa com deficiência antes e 
após a avaliação social de incapacidade 

Requerimentos * % de Indeferimentos pela Capacidade 

 
Janeiro 2006 – Maio 2009 

 
59,01% 

 
Junho 2009 – Dezembro 2012 
 

42,55% 

Fonte: Sistema Único Integrado de Benefícios (SUIBE) 
 

Os dados revelam que, de janeiro de 2006 até maio de 2009 (período que 

antecedeu a implantação do novo modelo de avaliação do grau da deficiência e dos 

impedimentos da pessoa com deficiência), o índice de indeferimento do benefício, em 
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relação aos impedimentos, era de 59,01%. A partir de junho de 2009 (mês e ano de 

implantação da nova avaliação) até dezembro de 2012, percebe-se que o índice de 

indeferimento diminuiu, passando para 42,55%, consequentemente, houve um aumentou 

expressivo no número de concessões de requerimentos de BPC para pessoas com 

deficiência em um número equivalente a 17%. 

A introdução da avaliação social permitiu a implementação de critérios mais 

justos na forma de se avaliar a pessoa com deficiência, a qual, anteriormente, era submetida 

a critérios de natureza previdenciária quando, na verdade, deveriam ser avaliadas sobre o 

prisma dos aspectos sociais, já que o benefício, apesar de ser operacionalizado por um 

órgão da Previdência Social, pertence à Assistência Social, dentro da lógica da proteção 

social, da seguridade social, e não do caráter restritivo do seguro social (contributivo). Além 

disso, os resultados do período pós-avaliação social, em comparação ao seu período 

anterior (onde não havia a participação dos assistentes sociais na avaliação dos 

impedimentos de longo prazo das Pessoas com Deficiência), demonstram que mais 

requerentes deste benefício estão tendo acesso ao mesmo. 

Ainda há a necessidade de garantir, por parte do INSS, dos órgãos municipais e 

estadual que administram as ações da Assistência Social em Sergipe, bem como, dos 

órgãos de controle social (a exemplo dos conselhos de assistência social, de defesa da 

pessoa com deficiência, da pessoa idosa, dentre outros) uma ampla discussão acerca do 

novo modelo de avaliação da pessoa com deficiência para fins de concessão do BPC/LOAS, 

permitindo à sociedade civil organizada, aos movimentos sociais e aos usuários um maior 

acesso às informações sobre o novo modelo, buscando aprimorá-lo e atualizá-lo cada vez 

mais para atender à dinâmica da realidade.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As mudanças sociais, culturais e econômicas, além dos movimentos sociais, 

tiveram uma forte influência sobre a forma de se perceber e reconhecer os sujeitos de 

direitos no Brasil, notadamente, as pessoas com deficiência. Sobre este aspecto, a 

avaliação social, realizada pelo Serviço Social no âmbito da Previdência, possibilitou uma 

alteração no olhar sobre os conceitos de deficiência x incapacidade, ampliando a análise 

destas variáveis em relação ao meio social, aos fatores contextuais e ambientais em que 

vivem estes sujeitos, seus acessos e formas de sobrevivência. Neste sentido, o Serviço 
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Social da Previdência passa a assumir uma nova atribuição no processo de avaliação da 

pessoa com deficiência para acesso ao BPC, após a implementação do novo modelo de 

avaliação social. Após esta inserção observa-se um aumento expressivo no número de 

deferimentos de requerimentos do BPC, não só no estado de Sergipe, mas também, em 

vários outros estados e regiões do país.  

Cabe ressaltar ainda que outras políticas sociais (com destaque para a política 

de saúde e assistência social) voltadas à pessoa com deficiência também precisam ser 

revistas no âmbito das gestões municipais e estadual em Sergipe, no sentido de prevenir 

e/ou reduzir o agravos no quadro de saúde destes usuários requerentes do BPC. Além 

disso, é necessário maior integração e intersetorialidade entre estas políticas públicas, de 

forma a fortalecer a rede de proteção social e a ampliação do acesso aos direitos sociais, 

como também, estabelecer um maior debate acerca do tema junto à sociedade, para que o 

processo de publicização destas informações possa ampliar o acesso aos direitos sociais e, 

em particular, ao BPC.  

Outras demandas para o Serviço Social da Previdência estão em curso e 

desafiaram estes profissionais a refletirem criticamente sobre tais demandas, em direção à 

reafirmação do projeto ético político da profissão e da defesa da ampliação e manutenção 

de direitos dos trabalhadores e dos seus demais usuários. 
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