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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa a relação entre a atual política 
previdenciária e as requisições profissionais do Serviço Social. 
Objetiva refletir sobre o significado dos instrumentos utilizados pelo 
Serviço Social em programas de Reabilitação Profissional e 
Avaliação de Pessoas com Deficiência em agências do INSS. 
Analisando as modificações do fazer profissional como 
decorrentes da orientação neoliberal para o modelo de proteção 
social brasileiro, temos como hipótese que os instrumentos 
utilizados podem estar contribuindo com a lógica de diminuir e/ou 
dificultar o acesso aos benefícios previdenciários e, portanto, 
restringir os direitos dos trabalhadores. 

 
Palavras-chave: Política Social de Previdência Social. Serviço 
Social. Instrumentos de intervenção. 

 
ABSTRACT 
 
This study analyzes the relationship between the current social 
security policy and the professional requests of Social Work. It 
aims to reflect on the meaning of the instruments used by the 
Social Work in Vocational Rehabilitation programs and Evaluation 
of People with Disabilities in the INSS (National Institute of Social 
Security) agencies. Analyzing the changes of the professional 
activity as resulting from the neoliberal orientation of Brazilian 
social protection model, we hypothesize that the instruments used 
might be contributing to the logic of reducing and hampering the 
access to social security benefits, and therefore restrict the rights of 
workers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é produto de desdobramentos gerados no âmbito do projeto de 

pesquisa “A caracterização atual do Serviço Social na Previdência” durante o período 2013-

2014, desenvolvido junto ao grupo de pesquisa “Políticas sociais na América Latina: mudanças 

nos padrões de proteção social” na Escola de Serviço Social/UFRJ. 

A partir de 2011, buscamos conhecer as atuais atribuições e competências 

profissionais dos assistentes sociais no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), identificando 

e analisando as constantes modificações no exercício profissional ocorridas a partir do ingresso 

de novos profissionais em 2009 via concurso público (2008). Entendemos que as 

refuncionalizações profissionais decorrem da orientação neoliberal para o modelo de proteção 

social brasileiro que apresentou e continua apresentando uma tendência à diminuição e 

dificuldade de acesso aos benefícios previdenciários.  

Tais fatos, atrelados à desconstrução da ideia de direito social e à expansão de 

programas assistenciais, fomenta o pensamento e a prática de que as exigências e 

condicionalidades para aceder aos benefícios sejam cada vez mais complexas e rigorosas e 

culminem na forte retração de direitos previdenciários.  

Desde 2009, as requisições ao Serviço Social estão focadas, num primeiro 

momento, quase exclusivamente na avaliação do Benefício Assistencial de Prestação 

Continuada (BPC)4. Num segundo momento e atualmente, há novos elementos na prática deste 

profissional, que conseguiu ter sua atuação voltada para alguns benefícios previdenciários, 

dando prioridade ao Programa de Reabilitação Profissional (2004), junto à Avaliação de 

Aposentadoria para Pessoa com Deficiência (Lei Complementar 142/2013) devido ao 

escoamento das avaliações para concessão do BPC. 

Todas estas ações de avaliação de benefícios estão baseadas em instrumentos 

técnicos, atualmente conformando o conjunto Índice de Funcionalidade Brasileiro (IF-BRA, 

2014) composto por: Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF, 2001), Medida de 

Independência Funcional (MIF, 2000) e conceitos do Modelo Linguístico Fuzzy. 

Diante disto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre a tendência 

da política previdenciária e as requisições profissionais do Serviço Social no interior do 

                                                 
4
 Cabe explicitar que o BPC é integrante da política de Assistência Social, e o INSS é o órgão 
responsável em operacionalizar o reconhecimento do direito ao benefício. 
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Programa Reabilita e Avaliação de Aposentadoria de Pessoa com Deficiência; e o objetivo 

específico, refletir sobre o significado dos instrumentos utilizados nestas atividades pelo Serviço 

Social. 

Temos como hipótese que, apesar dos assistentes sociais estarem atualmente 

utilizados por eles para a concessão dos benefícios previdenciários contribuam para a restrição 

do acesso aos direitos dos próprios beneficiários, ao contrário do que expressam a instituição e 

os profissionais envolvidos. 

Definimos como desenho metodológico para o estudo: análises de cunho teórico e 

documental, sistematização das observações de campo realizadas no interior da capacitação 

para o Projeto de Extensão: “Assessoria via extensão universitária” ESS - INSS (Gerências 

Centro e Norte) e observação participativa na fase de inserção de estagiários do Serviço Social 

da UFRJ no INSS, ambas realizadas desde 2013. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. Ponto de partida 

Desde meados do século XX, o capital, para recuperar e manter a lucratividade e 

valorização considera âmbitos e recursos públicos como parte das áreas a serem exploradas e 

apropriadas. Para avançar com a entrada de capitais privados na área da proteção social, 

vivenciamos a “contrarreforma” do sistema de Seguridade Social brasileiro através do 

aprofundamento da precarização dos sistemas públicos de saúde e previdência, subsídios e 

apoios governamentais às empresas privadas lucrativas dessas áreas e o aumento e 

proliferação de programas assistenciais em detrimento da ampliação e qualificação dos 

primeiros. Observaremos que esta reconfiguração traz implicações para a atuação do Serviço 

Social na Previdência Pública, especialmente nas agencias do INSS, desde meados da década 

de 1990.  

É sabido que, em 1994, o Serviço Social previdenciário criou a Matriz Teórico-

Metodológica do Serviço Social na Previdência Social – produto da reforma constitucional de 

1988. Ela foi elaborada visando servir como um documento base para a atuação dos 

assistentes sociais do INSS, marcando um momento de ruptura com a prática conservadora, 

expressando um novo fazer profissional dos assistentes sociais do instituto e afirmando o 
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compromisso da categoria profissional com a defesa dos direitos sociais, de modo a contribuir 

com a viabilização do acesso aos benefícios e serviços previdenciários e com a participação 

dos usuários na gestão das políticas sociais. 

Porém, desde meados da década de 1990, quer dizer, no mesmo momento, a 

“contrarreforma” da Previdência Social, através da Ementa Constitucional n° 205, 

fundamentalmente, reorganiza a estrutura administrativa previdenciária, precariza e restringe 

benefícios, reduz direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores, e reafirma a noção 

de previdência privada. 

Percebemos, com isso, que as conquistas progressistas provenientes da reforma 

constitucional de 1988 e expressas na Matriz Teórico-Metodológica de 19946 são barradas 

pelos avanços neoliberais. Essas modificações repercutem na atuação profissional do 

Assistente Social inserido no INSS estabelecendo uma contradição entre requisições e 

competências profissionais. 

  

 

2.2. Trajetória da pesquisa 

No decorrer da pesquisa, pudemos observar dois momentos de intervenção 

profissional. Um primeiro momento, desde 2009 com a inserção dos novos profissionais como 

“Analistas de Seguro Social” com formação em Serviço Social após o concurso público em 

20087, onde o agir profissional dos novos assistentes sociais voltava-se prioritária e 

                                                 
5
 Podemos sintetizar as principais mudanças resultantes da EC n° 20/1998 e seus respectivos impactos 

para o trabalhador, da seguinte maneira: alteração do tempo de serviço pelo tempo de contribuição - a 
partir do momento em que há essa troca, “[...] aumenta as exigências para fazer jus à aposentadoria, 
provocando problemas ao trabalhado de categorias profissionais com menor grau de organização, onde 
há sonegação no recolhimento das contribuições da Previdência” (BOSCHETTI; SALVADOR, p.131); 
redução da aposentadoria proporcional e redução das aposentadorias por tempo de contribuição – a EC 
nº 20 eliminou praticamente a aposentadoria proporcional, retardando as aposentadorias por tempo de 
contribuição e, consequentemente, aumentou a média de idade dos aposentados; redução no valor dos 
benefícios – há uma alteração considerável em relação ao valor dos benefícios. Essa redução de valores 
penaliza quem trabalhou a vida inteira. 
6
 A Matriz, por sua vez, levou em consideração o Código de Ética da profissão (1993), Lei de 

regulamentação da profissão (1993). 
7
 A necessidade de abertura deste concurso para provimento de 900 vagas de Analistas de Seguro 
Social com formação em Serviço Social foi imposta pelo Decreto 6.214 (2007), que instituiu a 
obrigatoriedade da Avaliação Social para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
como atividade praticamente exclusiva dos Assistentes Sociais do INSS. Cabe explicitar que 
compreendemos este concurso como uma conquista para a categoria, porque foram mais de 20 anos 
sem realização de concurso público para inserção de Assistentes Sociais na Previdência. Pelo 
contrário, durante estes anos houveram até tentativas de eliminar o Serviço Social do INSS, 
comprometendo a existência da profissão no interior da instituição devido ao reduzido quadro de 
profissionais que existia na época. Contudo, a necessidade real descrita pela Divisão de Serviço Social 
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majoritariamente para as ações relacionadas ao BPC (usuários da política assistencial), 

fazendo com que as ações previdenciárias fossem deixadas de lado e, quando realizadas, eram 

executadas nos momentos em que “sobrava” tempo durante a jornada de trabalho, não 

correspondendo à ampla demanda real. 

Em função disso, verificamos mudanças nas dimensões teórico-metodológica, 

técnico-operacional e nas condições do Assistente Social enquanto trabalhador, o que 

entendemos como uma descaracterização (BRAGA; CABRAL, 2008) da profissão no interior 

da previdência, justamente porque as ações priorizadas relacionavam-se aos usuários do BPC 

e não aos previdenciários, entre outras coisas. 

No que diz respeito à dimensão teórico-metodológica, as ações previstas na lei 

8.662 (1993) de regulamentação da profissão, sobretudo as inclusas nos artigos 4º e 5º que 

versam sobre as competências e atividades privativas do Serviço Social, as ações presentes na 

Matriz Teórico-Metodológica (1994) e no edital do concurso (2008), eram realizadas, mas 

priorizando os usuários do BPC em detrimento dos usuários previdenciários. 

As ações relacionadas com a dimensão técnico-operativa ocorriam da mesma 

forma. As avaliações sociais (pareceres sociais), os registros de dados dos usuários 

(históricos), as orientações e informações, os encaminhamentos, as articulações e parcerias 

eram desempenhados em função dos usuários do BPC. 

Já no que se refere às condições do profissional enquanto trabalhador, verificamos 

que a nomenclatura de “Analistas de Seguro Social”, com que os assistentes sociais foram 

contratatos, abriu margem para algumas questões polêmicas, como a pressão para que os 

profissionais realizassem atividades que não são próprias do Serviço Social, tais como a 

habilitação do benefício, uma atividade de cunho burocrático e administrativo que consiste na 

verificação de documentação para entrada no pedido do benefício; e o não reconhecimento da 

lei n° 12.317 (2010) que institui a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais, 

pois enquanto Analistas eles cumpriam carga horária semanal de 40 horas de trabalho. 

Outra questão observada foi a pressão para o cumprimento de metas e prazos 

dentro da instituição, pois interferia no aumento salarial dos profissionais. Tal fato vincula-se 

com a política de otimização do trabalho, comprometendo assim a autonomia relativa da 

profissão e a qualidade dos serviços prestados. 

                                                                                                                                                              
em 2004, era a adesão de um quadro de 3.288 assistentes sociais no INSS à nível nacional (BRAGA; 
CABRAL, 2008). 
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Grande parte destas requisições institucionais, ao mesmo tempo em que ampliam o 

atendimento aos beneficiários da política de Assistência Social, dificultam e restringem o acesso 

do beneficiário previdenciário ao atendimento social. 

Já no segundo momento, a partir de 2013, devido ao escoamento das avaliações 

para concessão do BPC, o Serviço Social aproxima-se das demandas previdenciárias, porém, 

priorizando o Programa de Reabilitação Profissional e a Avaliação de Aposentadoria para 

Pessoa com Deficiência – ainda que tal interação se configure como demanda institucional. 

Entendemos estas mudanças na atuação profissional como uma recaracterização 

do Serviço Social na Previdência, ainda não de acordo com os princípios defendidos pela Matriz 

Teórico-Metodológica, uma vez que o atendimento previdenciário não se constituiu como 

prioritário nas ações profissionais. 

Neste sentido, queremos desvendar a ideia de que, apesar dos assistentes sociais 

estarem atualmente inseridos em programas próprios da Previdência Social e atendendo os 

seus beneficiários, os instrumentos de avaliação utilizados ajudam a concretizar a tendência 

geral da política previdenciária: o aumento de condicionalidades e exigências dificultam o 

acesso aos benefícios previdenciários.  

 

2.3. Considerações sobre a pesquisa 

O Programa Reabilita é próprio da Previdência Social, oferecido pelo INSS, e tem 

como objetivo prestar assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação 

profissional ao beneficiário, para o retorno ao mercado de trabalho. Podem participar deste 

serviço os segurados incapacitados para o trabalho por motivo de doença ou acidente; os seus 

dependentes e as pessoas com deficiência – usuários do BPC. 

A Aposentadoria para Pessoa com Deficiência é um benefício concedido ao 

trabalhador em função do grau de deficiência e do tempo de contribuição ao INSS. Podem 

participar, deste benefício, o segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso, contribuinte 

individual e facultativo, e ainda os segurados especiais que contribuam facultativamente. 

Conforme o art. 3º da Lei Complementar n° 142, que regulamenta a aposentadoria 

da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para 

obtenção da aposentadoria, o segurado com deficiência, deverá obedecer às seguintes 

condições: 1) aos 25 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente, se homem, e 20 

anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; 2) aos 29 anos se homem, e 24 

anos, se mulher, no caso de deficiência moderada; 3) aos 33 anos se homem, e 28 anos, se 
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mulher, no caso de deficiência leve; 4) aos 60 anos de idade, se homem, e 55, se mulher, 

independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição 

de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 

Tanto a Reabilitação Profissional quanto a Aposentadoria Especial, dispõem de uma 

série de instrumentos técnicos para a classificação de seus beneficiários. A Primeira se utiliza 

da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), enquanto a segunda é orientada pelo 

IF-Bra (Índice de Funcionalidade Brasileiro), composto pela junção CIF, MIF (Medida de 

Independência Funcional) e conceitos do Modelo Linguístico Fuzzy. 

São instrumentos que, apesar de “proporcionar uma linguagem unificada para a 

descrição da saúde e os estados da saúde” (CIF, 2004), que amplia as fronteiras entre a 

capacidade e incapacidade, se traduzem em formulários informatizados que recolocam 

prioridades da avaliação em elementos quantitativos e técnicos. 

Esses instrumentos, por tanto, possuem limites, os quais colaboram com a atual 

lógica de restrição do acesso aos direitos. A CIF, por exemplo, pode se tornar um instrumental 

subjetivo, com o qual o profissional utiliza seus valores pessoais para a avaliação. A 

Reabilitação, com o objetivo de reinserir no mercado de trabalho potenciais beneficiários da 

aposentadoria por invalidez e com o atendimento de beneficiários prioritários, reproduz tanto a 

lógica mais negativa da sociedade do trabalho quanto a lógica de restrição do acesso ao direito. 

E, por fim, o IF-Bra, que orienta a Aposentadoria Especial, também é marcado pela lógica 

restritiva de direitos quando condiciona o direito da avaliação ao tempo de contribuição. 

Segundo observações dos próprios profissionais8, a conjunção entre o tempo de contribuição e 

o grau de deficiência é o elemento que mais tem indeferido o acesso ao benefício. Há inclusive, 

um alargamento das faixas correspondentes aos graus leve e moderado e um estreitamento da 

faixa de nível grave, tornando ainda mais difícil o acesso ao benefício. Ademais, ao avaliar não 

a capacidade do sujeito, mas seu desempenho na realização de suas tarefas cotidianas, o IF-

Bra também permite a predominância dos valores do profissional para a avaliação da 

concessão do benefício. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

                                                 
8
 As fontes das observações aqui colocadas surgem do trabalho dos integrantes da pesquisa no Projeto 
de Extensão: “Assessoria via Extensão Universitária” junto a 11 Assistentes Sociais lotadas em 
Agências do INSS (APS) pertencentes a 2 Gerências (Centro e Norte) da cidade do Rio de Janeiro, 
desde 2013. 
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A presente pesquisa está ainda em andamento, de modo que as considerações 

finais aqui apresentadas se tratam de considerações preliminares. Até este momento, 

concluímos que os instrumentos utilizados dificultam o acesso aos benefícios, pois se 

consideramos que o instrumental é pragmático e depende da avaliação do profissional, 

devemos entender também que o mesmo está inserido em um determinado contexto 

econômico, político e social que pode ter como foco ampliar ou restringir direitos. Neste caso, 

no contexto atual compreende-se a lógica de uma Previdência Pública cada vez mais restrita e 

com uma clara tendência a limitar o acesso aos benefícios, de modo que os benefícios se 

restrinjam apenas aos casos extremos. 

Logo, os instrumentos utilizados respondem a esta lógica de restrição de 

beneficiários e a atuação do assistente social, na utilização desses, se adéqua a esta lógica 

restrita de alocação de benefícios. O instrumento foi construído para que os profissionais da 

Previdência Social e o Serviço Social, particularmente, induzam o trabalhador beneficiário ao 

retorno ao mercado de trabalho e/ou à adaptação do sujeito às suas deficiências, e não ao 

acesso aos benefícios e aos direitos que os programas definem. 

Desta forma, percebemos que, contraditoriamente, os assistentes sociais continuam 

confrontados entre a lógica restritiva imposta pela instituição previdenciária e um projeto ético-

político que se orienta pela ampliação e consolidação do acesso aos direitos pela classe 

trabalhadora.  

Requere-se que os profissionais não reduzam a visão das suas práticas 

profissionais a um movimento unilateral, exclusivamente intervindo sob as exigências 

institucionais. Devem estar desafiados constantemente a enfrentar os objetivos institucionais 

em favor da ampliação dos direitos sociais através de qualificação acadêmica, defesa das suas 

funções privativas e alianças técnico-políticas com profissionais e técnicos que compartilhem os 

mesmos princípios de defesa da Seguridade Social pública. 
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