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RESUMO 
 
O presente trabalho centra-se em um singelo estudo sobre as 
reformas operadas na Previdência Social a partir dos anos 
1990 até as medidas provisórias assinadas pela presidente 
Dilma em dezembro de 2014, e suas consequentes reflexões 
na prática profissional do assistente social dentro dessa 
política. Pretendemos frisar que a Previdência Social tem sido 
alvo de constantes ataques que ameaçam os direitos dos 
trabalhadores e que acabam por ser a síntese da disputa 
capital/trabalho por esse fundo público. Nessa trilha, o Serviço 
Social previdenciário, não desassociado da realidade, tem 
sofrido avanços e inflexões para garantir a prestação de 
serviços aos usuários.  
 
Palavras-chave: Previdência Social. Serviço Social. Reformas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper focuses on a simple study of the reforms operated in 
Social Security from 1990 until the interim relief signed by 
President Dilma in December 2014 and its consequent 
reflection in professional practice of social workers within that 
policy. We intend to emphasize that Social Security has been 
the target of constant attacks that threaten workers' rights and 
end up being the synthesis of capital dispute/work for this public 
fund. In this track, the Social Service pension, not disassociated 
from reality, has moved forwards and inflections to ensure the 
provision of services to users. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é fazer um estudo que possibilite identificar as 

consequências das mais recentes reformas (ou melhor, contra-reformas) operadas na 

Previdência Social para a prática profissional do assistente social, apontando os limites e 

possibilidades dessa profissão nesse campo.  

Para tanto, apresentar-se-á uma modesta síntese das mudanças realizadas na 

Previdência Social dos anos 1990 até o contexto atual, além de um breve histórico do 

Serviço Social nessa política e a atuação profissional no atual Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS), permitindo aprofundar as discussões em torno da temática que envolve, 

sobretudo, os desafios para a garantia de direitos dos trabalhadores.  

Para sua produção, contamos ainda com os relatos de assistentes sociais que 

atuam na Gerência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em Cabedelo – PB, cujas 

informações originaram a discussão desse texto, bem como, à utilização de referenciais 

teóricos através de consulta bibliográfica. Logo, pautado no materialismo histórico-dialético, 

é um construto de caráter qualitativo, embasado nesse debate organizado em sala de aula e 

também por tudo que fora apreendido pelas autoras durante a disciplina de Previdência 

Social, a partir da análise de literatura da área.   

 

1 O “MIX” DE REFORMAS INCREMENTAIS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL A 

PARTIR DE 1990 

A Seguridade Social brasileira, instituída com a Constituição Federal de 1988, 

fruto das mobilizações e lutas de diversos grupos e movimentos sociais, passa a sofrer 

desmontes já a partir dos anos 1990, com a eleição de Collor de Melo. Começa a partir daí 

um processo que Netto (1990) chama de projeto de Democracia Restrita, no qual reformas 

de cunho neoliberal, defendidas pelas agências internacionais, passam a atacar 

impiedosamente as conquistas sociais alcançadas com a Carta de 1988.  

Desse modo, acontece um enxugamento do aparelho do Estado, através de 

reformas que, verdadeiramente, constituem-se em contrarreformas (BEHRING, 2003). 

Dentre os vetores privilegiados por esse projeto do grande capital, estão a privatização 

(ressaltada pela mercantilização da Saúde e da Previdência e a ampliação do 

assistencialismo) e a constituição do cidadão consumidor (MOTTA, 1995). Esse processo de 



 
3 

 

 

 
                  

retração das funções do Estado brasileiro é defendida por intelectuais orgânicos do capital 

como a prerrogativa de uma crise do Estado, que gasta demasiadamente com encargo e 

serviços sociais públicos. 

Nessa conjuntura de avanço do ideário neoliberal, a Previdência Social brasileira 

torna-se alvo de constantes reformas, sobretudo porque representa de forma mais 

perceptível a disputa (entre capital e trabalho) pelo fundo público. A contra-reforma exigiu 

mudanças na Legislação para dar percurso a esse processo, atingindo em cheio a 

Previdência Social. É relevante salientar que esta Reforma ainda continua inconclusa no 

setor previdenciário.  

Faz-se importante salientar que os desdobramentos desse processo recaem 

indiretamente na Seguridade Social, através de um intenso processo de focalização, 

privatizações e descentralização das funções estatais, em que o Estado vem retirando 

recursos do orçamento da Seguridade Social, através da Emenda Constitucional n°20, para 

o pagamento da dívida privada, no chamado, ajuste fiscal e que rebate de forma negativa 

sobre a classe trabalhadora. Assim, o Estado vem intervindo nas expressões da “questão 

social” de forma pontual e focalista. 

É importante sinalizar que, com os cortes de verbas nos Ministérios anunciados 

no início de Janeiro de 2015, pela Presidenta Dilma Rousseff, o Ministério da Previdência 

Social teve um corte de 33%. Segundo o governo, essa medida visa alcançar uma economia 

de R$ 18 bilhões ao ano, atingindo alguns benefícios do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) e da Previdência. As mudanças previstas nas Medidas Provisórias nº 664/14 e nº 

665/14 atingiram esses benefícios: Abono Salarial (PIS), Seguro-Desemprego, Seguro-

Defeso, Auxílio-Doença e Pensões.  

Entre as principais críticas feitas pelas centrais sindicais a essas medidas, 

podemos destacar: a alta rotatividade dos empregos de nosso país (histórica por sinal, como 

aponta Josiane Soares Santos em Questão Social: particularidades no Brasil) dificilmente 

permitirá que um considerável contingente de trabalhadores tenha acesso ao primeiro 

Seguro-desemprego – concedido agora após carência de 18 meses na primeira solicitação 

−, “[...] uma vez que quase metade (43,4%) da mão de obra é demitida antes de seis meses 

no mesmo emprego” (DIEESE, 2015, p.10); não resolvem os já existentes problemas de 

financiamento da Previdência Social colocados a sociedade brasileira; além de atingirem em 

maior grau os trabalhadores de baixa renda, já que, como o próprio governo divulgou, 57,5% 

das pensões por morte são de um salário mínimo.  
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Assim, abordaremos sobre o Serviço Social nessa Política, com o intuito de 

apontar os avanços e desafios, especialmente os já ressaltados no debate com as 

assistentes sociais do INSS no último dia 9 de fevereiro.  

2 SERVIÇO SOCIAL E PREVIDÊNCIA: BREVE RETROSPECTIVA 

Foi por meio da Portaria nº 25 de Abril de 1944, do Conselho Nacional do 

Trabalho (CNT), na fase de expansão dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), 

que o Serviço Social é legalizado como serviço da Previdência Social. Inicialmente, o 

assistente social deveria organizar um controle normativo sobre os(as) trabalhadores(as), 

especialmente a partir da necessidade de amenizar os conflitos, cujos objetivos profissionais 

se identificavam com os objetivos institucionais (MPAS/INSS, 1995). Logo, 

As ações eram voltadas basicamente para o bom funcionamento da Previdência 
Social, subsidiando seus interesses junto aos segurados, atuando no ajustamento 
destes indivíduos, a partir de ações complementares, focalistas, moralizantes, 
residuais, seletivas e individualizantes, tratando dos problemas no relacionamento 
com a Previdência Social (FONTES, 2012, p.2). 

Esse caráter demasiadamente tecnicista e apolítico da atuação do assistente 

social na Previdência sofrerá mudanças gradativas a partir dos próprios questionamentos 

originados no interior da profissão e mesmo acompanhando as transformações ocorridas no 

quadro político e histórico da sociedade brasileira. Nesse sentido, nas décadas de 1980 e 

1990, evidencia-se o esforço dos assistentes sociais em buscar novas práticas profissionais 

e, não diferentes dos demais, os empregados pela Previdência tomaram como fontes para 

essa renovação a participação em programas de Pós-graduação e em congressos, além do 

contato com os movimentos sociais emergentes (FONTES, 2012).  

Assim, é sob um contexto de mobilização social e de construção de um novo 

perfil profissional (embebecido por fontes teóricas marxistas), que o Serviço Social ergue as 

bases de um projeto Ético-político vinculado ao projeto societário da classe trabalhadora e, 

no âmbito previdenciário, assume um compromisso com a defesa de uma Previdência 

Social pública e redistributiva. Nesse sentido, em julho de 1991, a Lei n.º 8.213 no seu Art. 

88, define que   

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). 

A determinação desse artigo constitucional, em um contexto histórico marcado 

por tensões, materializa o posicionamento dos profissionais em favor da efetivação dos 

direitos sociais e a afirmação de um compromisso com as lutas dos trabalhadores. Nesse 
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sentido, o contato de algumas profissionais com os movimentos de esquerda e a inserção 

dessas no âmbito acadêmico, em especial, na produção de conhecimentos na Universidade, 

implicou na construção da Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência 

Social, que incorporou o conceito de política pública e controle social por parte dos (as) 

trabalhadores (as) (ROZENDO; ARAÚJO, 2009). Assim, com vista a assegurar o 

compromisso com os interesses da classe trabalhadora nas ações profissionais, a Matriz 

estabelece como objetivos:  

a) implementar a Política Social Previdenciária sob a ótica do direito social e da 
cidadania contribuindo para viabilizar o acesso aos benefícios e serviços 
previdenciários e garantir as demandas e reivindicações da população;  

b) contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção ao trabalho 
no âmbito da Previdência Pública em articulação com os movimentos organizados 
da sociedade. (MPAS/INSS, 1995, p. 19). 

3 O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: A IMPORTÂNCIA DA 

INSERÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO INSS 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) garante a 

transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, e à pessoa com 

deficiência incapacitada para a vida independente e para o trabalho, cuja renda mensal 

bruta familiar per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente. É um 

benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e operacionalizado pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), Desse modo, é um direito de cidadania assegurado 

pela proteção social não contributiva da Seguridade Social, individual, não vitalício e 

intransferível.  

A consolidação do Benefício de Prestação Continuada se fundamenta no Art. 

203, inciso V, da Constituição de 1988, que define a garantia de um benefício mensal 

equivalente a um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso, regulamentado pela 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993. Entretanto, somente entrou em vigor 

em 1996, quando a RMV (Renda Mensal Vitalícia, criada em 1974) foi extinta.  

Para requerer o BPC, deve-se preencher um formulário de solicitação do 

benefício na agência do INSS, apresentar declaração de renda dos membros da família, 

comprovar residência e apresentar os documentos de identificação próprios e da família, 

tendo ainda, a requerente pessoa com deficiência, que passar por avaliação da 
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incapacidade para a vida independente e para o trabalho, realizada pela perícia médica e 

pelo (a) assistente social do INSS.  

Foi a partir do ano de dois mil e nove que a avaliação social, feita pelo Serviço 

Social do INSS, passou a ser necessária para o acesso ao BPC, pois anteriormente só se 

fazia necessário a avaliação médica. Sendo assim, passa a ser avaliado não apenas a 

estrutura física do beneficiário, mas deficiência passa a ser entendida também, como uma 

consequência de um conjunto complexo de situações determinadas por fatores ambientais, 

sociais e pessoais, dando outro olhar na concessão do benefício. É o que atesta Silva 

(2010, p. 63) 

[...] o BPC apresenta-se como um programa de grande importância no Brasil que 
possui um mercado de trabalho marcado pela informalidade e desemprego bem 
altos. A avaliação social é um novo instrumento que busca superar a limitação 
anteriormente vigente que avaliava a deficiência apenas nos seus aspectos 
biomédicos... um reconhecimento que passou a ir além do critério corporal, 
sobretudo avaliar a relação deficiência e sociedade [...] 

Assim, o assistente social, além de cobrir outras obrigações, é inserido no 

Instituto Nacional de Seguro Social tendo com demanda específica a avaliação social do 

BPC para as pessoas com deficiência6. É necessário destacar que o Serviço Social entra na 

concessão de um benefício de ordem contraditória de afirmação e negação do direito, uma 

vez que ao ser integrante da Política de Assistência Social, “[...] afirma-se o direito à 

assistência social quando se tem negado o direito ao trabalho” (FONTES, 2012, p.3), porém 

de suma importância por cobrir brasileiros em vulnerabilidade social que não podem se 

inserir no lado contributivo da Seguridade Social. No próximo subtítulo destacamos mais 

alguns avanços e desafios quanto ao Benefício de Prestação Continuada e o papel do 

Serviço Social na viabilização desse benefício a seus segurados.  

4 A PRÁTICA DO ASSISTENTE SOCIAL NO INSS 

O debate desencadeado pelas assistentes sociais da Gerência do INSS de 

Cabedelo – PB propiciou uma percepção mais ampla acerca da prática do assistente social 

na Previdência Social. As mesmas teceram uma síntese sobre a prática profissional, e sobre 

as diversas demandas que chegam para os profissionais.  

O encontro com as profissionais foi mediado pela professora da disciplina, sendo 

dividido em dois momentos: o momento de apresentação das assistentes sociais que 

passaram um pouco da prática do profissional da área que atua na instituição previdenciária, 

                                                 
6
 A avaliação da concessão do beneficio para idosos é feita somente pelo técnico previdenciário (FONTES, 

2012).  



 
7 

 

 

 
                  

e um momento de perguntas elaboradas pelos discentes da disciplina. Esse trabalho 

resultou dos dados primários colhidos no dia do debate. 

Como as profissionais convidadas bem falaram (e como consta também na 

página virtual da Previdência), as ações do Serviço Social são desenvolvidas por 

assistentes sociais das Gerências Executivas do INSS e das Agências da Previdência 

Social, da seguinte forma: 

 prestar atendimento individual e grupal aos usuários, esclarecendo quanto ao acesso 

aos direitos previdenciários, tais como: benefícios e serviços, condições e 

documentos necessários para o requerimento e concessão dos benefícios 

previdenciários e assistenciais, manutenção e possibilidade da perda da qualidade 

de segurado, entre outros; 

 realizar pesquisa social para identificação do perfil e das necessidades dos usuários; 

 emitir parecer social fornecendo elementos para a concessão, manutenção, recurso 

de benefícios e decisão médico pericial, nos casos de segurados em auxílio-doença 

previdenciário ou acidentário, cujas situações sociais interfiram na origem, evolução 

ou agravamento de determinadas doenças; 

 assessorar entidades governamentais e não governamentais em assuntos de política 

e legislação previdenciária e assistencial; 

 realizar o cadastro dos Recursos Sociais e Grupos Organizados. 

 

O debate também incorporou pontos fundamentais (e que despertam extrema 

curiosidade nos discentes) como, por exemplo, a consonância das ações desenvolvidas 

com a legislação da profissão, a legislação previdenciária, o Código de Ética e demais 

basilares constantemente discutidos durante a formação profissional. Em seguida, as 

assistentes sociais salientaram de forma sucinta que a atuação do Serviço Social na 

Previdência está fundamentada na articulação intersetorial com as demais políticas sociais 

(rede socioassistencial), visando proporcionar a população o acesso à informações 

qualificadas sobre os direitos sociais e, especialmente, os direitos previdenciários. Assim, 

expuseram que o papel do profissional na Previdência Social faz-se importante para a 

articulação da política previdenciária com as demais políticas sociais (Assistência Social, 

Saúde, Educação, Habitação, etc.), na perspectiva de oferecer a população a socialização 

das informações e, mais do que isso, garantir que estas cheguem de forma integral a todos 

os cidadãos. A socialização dos direitos previdenciários se faz importante visto que 
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Os usuários e a sociedade em geral não têm acesso ou domínio do conhecimento 
sobre seus direitos previdenciários e a lógica de como estes se estruturaram, cuja 
raiz se encontra nas relações de produção capitalista da sociedade brasileira 
resultando a exclusão e a desigualdade no usufruto dos bens e serviços socialmente 
produzidos (BRASIL, 1994, p. 15). 

Logo, as convidadas frisaram o fato de que cabe ao assistente social que atua 

junto a política previdenciária repassar a população os seus direitos e as informações 

acerca dos benefícios, visto a possibilitar uma interação entre profissional e população, 

possibilitando aprofundar a prática profissional frente às demandas que lhe são postas, 

ultrapassando as barreiras institucionais e burocráticas. Neste contexto, foi relevante ainda 

as abordagens das profissionais sobre a operacionalização de benefícios da Política de 

Assistência Social, a destacar, o BPC. 

Assim, segundo as profissionais, as atividades técnicas do Serviço Social se dão 

tanto no âmbito da agência da Previdência Social como no âmbito externo da instituição (na 

articulação com outras instituições, através de palestras, encontros, reuniões, cursos ou 

ainda tos coletivos). Ou seja, a atuação do assistente social não se restringe ao espaço 

interno da gerência executiva da previdência social, mas também no desenvolvimento de 

ações no âmbito externo, que visem diretamente o reconhecimento dos direitos da 

população no acesso à Previdência. Nessa linha, foi de crucial interesse dos discentes 

durante o debate a partilha das experiências das profissionais quanto à orientação prestada 

por elas para a organização de categorias até então não reconhecidas e a mobilização 

dessas na luta pelos direitos previdenciários, foi o caso da Associação de Marisqueiras, 

Motoristas de Transportes Alternativos e os Catadores de Materiais Recicláveis. 

Tornou-se necessário resgatar por parte das assistentes sociais que as atuações 

dos profissionais estão definidas no Manual Técnico do Serviço Social na Previdência, que 

define as linhas de ações em que atuam os profissionais do Serviço Social na Previdência. 

O Manual Técnico toma como base a Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na 

Previdência Social. Portanto, na instituição previdenciária, o assistente social atua 

nacionalmente em três linhas de ações. Nessas linhas, são definidos os projetos, 

programas, atividades que envolvem a atuação do profissional. São elas: 

 Ampliação e Consolidação do acesso a Previdência Social; 

 Segurança e Saúde do Trabalhador; 

 Direitos da Pessoa com deficiência e das Pessoas Idosas. 

No que se refere ao Benefício de Prestação Continuada, as profissionais 

destacaram as mudanças na definição de pessoa com deficiência, entendida para a 
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avaliação desse benefício como aquela que tem “impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas” (BRASIL, 2007). Assim, a partir da Avaliação Social, realizada pelo 

assistente social, se analisa não tão somente o grau de deficiência física do requerente, mas 

também seus impedimentos ambientais, sociais e individuais. Logo, embora fundamentado 

em uma lógica minimalista em consonância com a orientação neoliberal, representa um 

avanço relevante para a proteção social da pessoa com deficiência, visto a maior 

possibilidade de acesso ao benefício.  

As assistentes sociais ainda ressaltaram que embora sempre apareça alguma 

resistência médica em aceitar a avaliação social, os profissionais de Serviço Social devem 

constantemente provocar e chamar a atenção para o viés social do benefício, com o objetivo 

de conseguir a paridade entre as avaliações profissionais e, consequentemente, o 

deferimento do benefício. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Política previdenciária brasileira, ainda se vê envolta no processo de contra-

reforma e disputas entre capital x trabalho pelo fundo público, o que minimiza e restringe o 

acesso aos direitos sociais e recai diretamente na Seguridade Social, ocasionando um 

processo de focalização, privatização e descentralização das ações estatais. Portanto, ao 

analisar os direcionamentos do Serviço Social na Previdência Social, é notório que há uma 

luta histórica para garantir a prestação de serviços aos usuários.  

As novíssimas mudanças realizadas na Previdência Social brasileira certamente 

representam um impacto desastroso a vida de milhões de brasileiros, sobretudo os 

trabalhadores de baixa renda, e são uma clara tentativa de retirada de direitos. Como bem 

aponta o texto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – 

DIEESE (2015), o governo usa argumentos pouco sólidos, como corrigir distorções e conter 

fraudes, além da comparação de gastos com outras partes do mundo, “para garantir o 

equilíbrio fiscal dos próximos anos”, à custa de privar a parcela mais vulnerável da 

população de benefícios que lhes eram assegurados, em contrapartida aos R$ 200 bilhões a 

título de renúncia fiscal (redução de alíquotas de IPI e desonerações) que o Tesouro 

Nacional deixa de receber.  
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Logo, as Medidas Provisórias 664 e 665 constituem mais um mecanismo que o 

Estado se utiliza para desviar recursos do fundo da Seguridade Social para a garantia do 

Superávit Primário, ou melhor, para a valorização do capital, uma estratégia já recorrente 

como sinalizam Boschetti (2006), Cabral (2000), entre outros.  

Nesse sentido, o Serviço Social no âmbito previdenciário possui um 

compromisso com a defesa de uma Política Social Pública e redistributiva e zela pela 

qualidade dos serviços e abrangência do acesso, difundindo informações quanto aos 

direitos assistenciais e previdenciários e os meios de viabilização com a intenção de 

minimizar os problemas que emergem na relação entre cidadão e previdência social. A 

Prática do Serviço Social no dia-a-dia da Previdência Social depende do compromisso ético-

político do assistente social e da sua habilidade em repensar coletivamente a atuação 

profissional.  

Portanto, na contemporaneidade, o Serviço Social na Previdência vem passando 

por momentos de avanços e inflexões que, ainda mais no atual contexto de grandes 

reformas que, inclusive nos deixa em alerta de maiores ofensivas futuras a parcela mais 

vulnerável da sociedade, reiteram ainda mais a necessidade de um compromisso ético-

político cada vez mais renovado com a classe trabalhadora e de uma maior capacidade do 

profissional em buscar estratégias que permitam uma atuação fundada na garantia e 

extensão de direitos.  
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