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RESUMO: Este artigo tem como finalidade analisar a percepção dos coordenadores 
de  CRAS sobre as principais dificuldades encontradas pelos beneficiários do 
Beneficio de Prestação Continuada (BPC) para acessar o beneficio, e mencionar os 
serviços que são desenvolvidos nos  CRAS  para esses público. Foram pesquisados 
21 municípios em gestão plena, os entrevistados foram coordenadores de CRAS.  
Nas sessões estaremos enfatizando as concepções teóricas sobre o Sistema Único 
de Assistência Social, e alguns enfoques na perspectiva do Beneficio de Prestação 
Continuada. Por fim, apontaremos os resultados da pesquisa de campo.  
 
                                             Palavras-chave: Assistência Social – Beneficio de 

Prestação Continuada-BPC – Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).  

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the perception of CRAS coordinators of the main 
difficulties encountered by beneficiaries Benefit of Continuing Provision (BPC) to access the 
benefit, and mention the services that are developed in the CRAS for these public. 21 
municipalities were surveyed in full management, respondents were coordinators of CRAS. 
In the sessions we will be emphasizing the theoretical conceptions of the Unified Social 
Assistance, and some approaches from the perspective of Benefit of Continuous Cash. 
Finally, we will point out the fieldwork results. 
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1- Introdução:  

 

A história da política de assistência social no Brasil vem demarcada por práticas 

conservadoras, clientelistas, de benemerência e assistencialistas, numa trajetória pautada 

no sistema capitalista, em que a política do favor demonstrava o cotidiano da construção 

das políticas sociais no Brasil.  

A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

1988, apresenta-se um novo contexto, com vistas à efetivação de direitos de 
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cidadania. Com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 

1993, ampliam-se as possibilidades de fato, da garantia da proteção social e da 

política de assistência social enquanto política pública, porém, ainda com um cenário 

defasado com programas pontuais, segmentados, repasse de recursos 

descontinuados, ausência de serviços efetivos e financiamento da política de 

assistência social.  

Nesse sentido, Sposati (2004, p.33), menciona que:  

 

                                     [...] é preciso ter presente que a instalação da área da assistência social 
como política de seguridade social não resultou de um processo político 
pela ampliação do pacto social brasileiro. Não ficou claro, a princípio, que 
esta decisão geraria novas responsabilidades públicas e sociais para com a 
população que não alcança o seguro social por não ter relação formal com o 
trabalho. Ou ainda que se tratasse de uma decisão política de alargamento 
da proteção social dos brasileiros, configurando-se como proteção à vida e 
à cidadania, além do seguro social como partes componentes da 
seguridade social.  

 
 

Em 2004, com a política de assistência social, instala-se o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), que traz em seu bojo a possibilidade de gestão de forma 

organizada, descentralizada e com princípios de matricialidade sociofamiliar e 

territorialização. Neste contexto, a partir de 2009, com a definição nacional dos 

serviços socioassistenciais elencados na Resolução 109/2011 do CNAS, os serviços 

da proteção social básica e especial ganham significados, e surgem serviços que  

Todavia, os mecanismos e a efetivação da política de assistência social nem 

sempre traduzem práticas pautadas na proteção integral de famílias e indivíduos, 

contudo, apresentam-se muitas vezes reproduzindo as práticas históricas reguladas 

pela não cidadania, caridade, clientelismo e assistencialismo. 

Mesmo com a institucionalização do  SUAS, percebe-se ainda a  falta de 

compromisso político para com as ofertas públicas da Assistência Social, e  os  

serviços acabam sendo executados  em ações esporádicas, fragmentadas e 

desarticuladas, reduzidas a programas e projetos, com princípio, meio e fim, 

dirigidos a grupos pontuais, operados de forma pulverizada, com baixa cobertura, 

elevada fragilidade institucional e financiamento incerto e descontinuado, ancorado 

na lógica convenial.  

A pesquisa que fundamenta esse artigo teve como objetivo avaliar o processo 

de institucionalização da assistência social no Estado do Rio de Janeiro através do 
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BPC. A metodologia adotada na pesquisa consistiu em etapas distintas, 

resumidamente  o estudo da bibliografia e legislação sobre o SUAS e o BPC, a 

seleção dos municípios pesquisados, a elaboração e definição dos instrumento de 

coleta de dados,  o trabalho de campo e a análise dos dados. 

Decidimos trabalhar com municípios que estivessem habilitados em gestão 

plena da assistência social, na qual o município tem “gestão total das ações de 

assistência social” . Os municípios selecionados foram:  

Baixada Litorânea: Casimiro de Abreu; Saquarema; Rio das Ostras. 

Centro-Sul: Mendes e Três Rios. 

Costa Verde: Mangaratiba. 

Médio Paraíba: Piraí; Barra do Piraí; Resende; Volta Redonda. 

Metropolitana: Mesquita; Itaboraí; Magé; Niterói; Nova Iguaçu; Rio de Janeiro. 

Noroeste Fluminense: Bom Jesus de Itabapoana. 

Norte Fluminense: Macaé e Campos dos Goytacazes. 

Serrana: Carmo e Petrópolis. 

Cabe destacar que a pesquisa teve uma dimensão mais ampla, nesse sentido 

entrevistados foram Beneficiários do BPC; Gestores Municipais da Assistência 

Social; Profissionais dos CRAS; Gestores Estaduais da Assistência Social; Gestores 

Nacionais da Assistência Social; Representantes dos espaços de pactuação (CIB, 

CIT, CNAS, CEAS, COEGEMAS, FONSEAS). Nesse trabalho apresentamos uma 

das vertentes estudadas na pesquisa de campo,  com  coordenadores de  CRAS,  

foram  

 

2- Beneficio de Prestação Continuada: 

 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social em 1993 significou a reafirmação da assistência 

social como uma dimensão de direito social, indicou princípios de universalização, dignidade 

e autonomia dos sujeitos, além de apontar a efetivação da assistência social como direito 

social através de um sistema descentralizado, com comando único, participativo (com 

controle social) e a primazia da responsabilidade do Estado com relação à política pública 

de assistência social.  

Além de indicar o sistema participativo e descentralizado no que se refere à gestão e 

organização da política de assistência social, apontou os benefícios continuados (Benefício 

de Prestação Continuada) e eventuais, os serviços, programas e projetos inscritos no âmbito 
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da assistência social e as formas de financiamento desta política pública, acompanhado de: 

controle social - através dos Conselhos de Assistência Social nos municípios, estados, 

Distrito Federal e União; planejamento, com a exigência dos Planos de Assistência Social 

em todos os níveis de governo para o repasse de recursos e (c) transparência do repasse 

de recursos, por meio dos Fundos de Assistência Social (com o repasse Fundo a Fundo). 

Na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, desde 2004, o 

Benefício de Prestação Continuada - BPC passa a fazer parte da Proteção Social Básica.  A 

perspectiva de proteção social básica prevista no SUAS e na PNAS define claramente o que 

e quais são as ações ou serviços socioassistenciais que possuem o caráter de básico. 

Básico é aquilo que é basilar, mais importante, fundamental, primordial, essencial, que é 

comum a diversas situações. (BOSCHETTI, 2005).  

No interior da política de assistência social avançamos na compreensão dos mínimos 

sociais assegurados à população, apontados pela LOAS, para a concepção do que é 

fundamental, necessário a essa população alvo da política. Conforme Pereira (2002), o 

mínimo pressupõe supressão ou cortes de atendimento, tal como propõe a ideologia liberal. 

Já o básico requer investimentos sociais de qualidade para preparar o terreno a partir do 

qual maiores atendimentos podem ser prestados e otimizados. É a revisão do significado de 

mínimos de provisão social para a noção de necessidades humanas básicas. 

Na PNAS (2004) e na Norma Operacional Básica - NOB (2005) que regula a política 

de Assistência Social em todo o território nacional, a Proteção Social Básica (e não mínima) 

está referida a ações preventivas, que reforçam a convivência, socialização, acolhimento e 

inserção, e possuem um caráter mais genérico e voltado prioritariamente para a família; que 

visa a desenvolver potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários e destina-se às populações em situação de vulnerabilidade social. 

Segundo a NOB (2005), as ações assistenciais consideradas como de proteção 

social básica devem ser realizadas prioritariamente pelos Centros de Referência de 

Assistência Social. Na implantação deste tipo de proteção social, um desafio do SUAS é 

buscar articulação com a proteção social garantida pela saúde, educação, previdência e 

demais políticas públicas, de modo a estabelecer programas gerais e preventivos. Interessa-

nos saber se os beneficiários do BPC estão sendo alcançados por essa proteção social 

articulada e, caso não, porque e como buscar mecanismos de acesso dessa população a tal 

rede. 

O aperfeiçoamento da Política Nacional de Assistência Social estabelece alterações 

no BPC que objetivam aprimorar as questões de acesso à concessão, visando uma melhor 

e mais adequada regulação que reduza ou elimine o grau de arbitrariedade hoje existente e 

que garanta a sua universalização. Tais alterações passam a assumir o real comando de 

sua gestão pela assistência social (BRASIL, 2004). 
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O BPC no conjunto da proteção social básica deve estar integrado ao conjunto das 

demais ações socioassistenciais, “destacando-se a garantia do direito à convivência familiar 

e comunitária e, sobretudo, ao trabalho social com a família dos beneficiários, contribuindo 

assim, tanto para atender às suas necessidades quanto para desenvolver suas capacidades 

e sua autonomia” (GOMES, 2005:61). 

A última década significou a ampliação do reconhecimento pelo Estado, no esteio da 

luta da sociedade brasileira, dos direitos de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 

deficiência. Hoje, o Beneficio de Prestação Continuada – BPC, caminha para a sua 

universalização, com impactos relevantes na redução da pobreza no País. Observa-se um 

crescimento progressivo dos gastos públicos, nas três esferas de governo, no campo da 

assistência social.  

A alta capilaridade institucional descentralizada, alcançada com a implementação de 

secretarias próprias na grande maioria dos municípios do país (mais de 4.500), e em todos 

os Estados da federação e no Distrito Federal, reflete uma expressiva capacidade de 

construção e assimilação progressiva de procedimentos técnicos e operacionais, 

homogêneos e simétricos para a prestação dos serviços socioassistenciais, para o 

financiamento e para a gestão da política de assistência social em seus diferentes níveis 

governamentais: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Contudo, a consolidação da assistência social como política pública e direito social, 

ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. A IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada em dezembro/2003, em Brasília/DF, apontou como principal 

deliberação à construção e implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, 

requisito essencial da LOAS para dar efetividade à assistência social como política 

pública.(BRASIL, 2004). 

Em 2011, mais recente, portanto, no atual Governo Dilma Roussef, a sanção do 

Sistema Único da Assistência Social  em lei, marco representativo de mais um avanço em 

torno da Política de Assistência Social que reafirma mudança institucional e de lógica de 

atendimento via benefícios, serviços, programas e projetos sobretudo para as pessoas com 

deficiência - a saber os cidadãos usuários, alvos da Política de Assistência Social.  

 

3-  Resultados da pesquisa 

 

A concretude da política de assistência social com os limites e desafios ainda 

postos alavancou novas possibilidades, também em razão da incorporação de 

profissionais na conjuntura da execução de gestão de tal política, como preconiza a 

NOBRH e a Resolução CNAS nº 17/2011, nesse sentido, foram entrevistadas 37 
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profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social, dos 21 municípios 

pesquisados. Quanto à Profissão dos coordenadores de  CRAS, 59,46% dos 

entrevistados são assistentes sociais. Outro fator importante refere-se ao vínculo 

trabalhista, onde 38% são estatutários (estatutários e estatutários/comissionados), 

29,73% dos Profissionais de CRAS informaram que são comissionados e sem 

vínculo. Observa-se ainda que o número de celetistas (16,22%) e celetistas comissio-

nados (5,41%) é expressivo, o que pode caracterizar rotatividade de recursos 

humanos.  

Assim, a profissionalização apontada a partir da política nacional de 

assistência social, no sentido de superar o voluntariado, a benesse e a 

desprofissionalização da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais e reafirmada através da NOBRH que, em relação à gestão, os 

cargos ocupados de coordenação de CRAS a NOBRH aponta: como “um técnico de 

nível superior, concursado, com experiências em trabalhos comunitários e gestão de 

programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.” (BRASIL, 2009, p. 

23), e considerando as equipes de acordo com a necessidade dos territórios; 

Também destacamos que, o MDS orienta (2012) que toda a equipe de referência do 

CRAS seja composta por servidores públicos efetivos. Tal diretriz fundamenta-se na 

necessidade de baixa rotatividade da equipe, de modo a garantir a continuidade, 

eficácia e efetividade dos programas, serviços e projetos.  

Destacamos de acordo com Battini e Costa (2007) que as políticas públicas 

são conduzidas pelo Estado e, como tal, este se apresenta de forma que “não é um 

campo neutro em que impera o interesse geral; constitui-se como uma arena em que 

se colocam em disputa os diferentes interesses que revelam a divisão da sociedade 

em classes e um sistema de dominação política” (Idem.p. 21-22).  

Perguntamos sobre o tempo em que as Profissionais de CRAS estavam na 

gestão dos equipamentos públicos de assistência social. Ao estratificarmos o tempo 

de serviço por períodos, obtivemos que 48,65% estavam no cargo há menos de 24 

meses (2 anos). Apesar de muitos CRAS serem recentes, isso indica uma pro-

fissionalização jovem nos equipamentos assistenciais. As respostas quanto à idade 

revelam idade mínima de 25 anos e concentração na faixa mais jovem. Destacamos 

que os municípios pesquisados devem pautar de maneira mais consistente  e 

prioritário, as condições em que o trabalho na política de assistência social  é 

produzido, considerando o pacto federativo.  
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Na interface do trabalho dos  CRAS com os beneficiários buscou-se 

identificar quais são os tipos de problema que os beneficiários do BPC enfrentam 

para acessar o benefício. As respostas estão relativamente equilibradas em 

problemas relacionados ao INSS, como distância das agências do INSS (18,82%), 

atendimento (16,47%) e excesso de burocracia (17,65%). Essa é uma realidade 

comum aos municípios de menor porte, que não contam com agências do INSS, 

dificultando o acesso dos beneficiários, que precisam se locomover a outros 

municípios para dar entrada no BPC.  

Outro destaque é a falta de orientação (17,65%), uma importante tarefa para 

os articuladores da política de assistência social nos municípios. A tipificação dos 

serviços socioassistenciais (2009) aponta como mecanismo de trabalho junto às 

famílias beneficiárias do BPC a intervenção por meio da busca ativa, sendo esta 

uma atividade permanente da equipe técnica do CRAS, assim como acesso à 

informação, e o cadastramento no CADUNICO. Destaca-se que o cadastramento 

de beneficiários do BPC no CADUNICO foi um avanço para a PNAS, pois a 

estratégia tem como objetivo o acesso de gestores às informações sobre os 

beneficiários, assim como a utilização desses dados para propor estratégias de 

trabalho frente aos segmentos populacionais em situações de risco e 

vulnerabilidade social. 

Nesse sentido, buscou-se analisar se os CRAS utilizam informações do 

CADÚNICO para identificar as necessidades de idosos e PCD. Observa-se que 

81,8% utilizam o relatório de gestão do CADÚNICO para identificar as 

necessidades de idosos e PCD, e os entrevistados destacam que também buscam 

informações de dados dos relatórios do BPC para monitorar as  dos usuários no 

território de abrangência. Não se pode deixar de considerar que 27,03% não 

utilizam essas informações para identificar as necessidades de idosos e PCD. Os 

resultados apontam que 59,5% dos CRAS não têm mecanismo de avaliação e 

acompanhamento do BPC. Dentre os instrumentos de trabalho mais utilizados 

destaca-se a visita domiciliar, com 50%. 

Entende-se que esse é um dos instrumentos que potencializam visualização 

das condições do cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente de convivência familiar e 

comunitária, sendo fundamental para a percepção das condições de vida dos 

beneficiários do BPC. Outro aspecto preponderante é a própria avaliação dos 

profissionais de CRAS quanto aos mecanismos utilizados para avaliação e 
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acompanhamento do BPC, considerados parcialmente satisfatórios por 73,3% dos 

entrevistados. 

A avaliação/acompanhamento permanente nos CRAS dá transparência e 

democratiza o acesso às informações sobre o trabalho desenvolvido pelos órgãos 

responsáveis pela implementação e gestão da Política de Assistência Social nos 

municípios. Analisando o objetivo desse mecanismo, o eixo central é a busca 

constante para melhorar seu desempenho nas atividades junto aos beneficiários do 

BPC, ou seja, significa uma inovação em dois sentidos, na perspectiva da 

institucionalização da função “avaliação e monitoramento” como parte do processo 

de gestão dos programas, e na perspectiva do accountability, balizada na 

publicização de indicadores de monitoramento, publicação dos resultados de 

estudos de avaliação.  

Neste sentido, LOBATO (2004) aponta que os mecanismos de avaliação 

devem perpassar critérios na distribuição de produtos sociais, seus efeitos sobre a 

qualidade de vida, em especial sobre a cidadania da população, ou seja, “criar 

estratégias de avaliação e incluir elementos que deem conta de avaliar os 

indivíduos como sujeitos e não somente como beneficiário dos programas e 

projetos” ofertados nas unidades dos CRAS. 

Procurou-se identificar se os CRAS possuem serviços específicos para 

idosos e para PCD 55,76% dos CRAS oferecem serviços somente para idosos e 

24,32% não têm em suas atividades serviços nem para idosos nem para PCD. O 

número ainda é baixo, se considerarmos que a proteção básica prevê nos CRAS a 

criação de Serviço de Convivência e Socialização, destinados a idosos e a PCD. 

No direcionamento desse serviço devem-se oferecer atividades de socialização, 

convivência e trabalhos politico-pedagógico, cuja finalidade é de fortalecer a 

cultura do direito, as relações familiares e sociais, a prevenção de violações e a 

participação social.  

No que toca à distribuição dos serviços quanto ao tipo, público ou privado 

constata-se que 70,97% dos serviços existentes nos CRAS são para idosos, e 

somente 29,03% para PCD.    A grande maioria (90,32%) dos serviços são públicos e 

apenas 9,68% desenvolvidos por instituições privadas.  

Note-se que para o segmento de PCD a presença de serviços privados é bem 

maior (22,22%) do que para o segmento de idosos (4,55%). Isso se deve à uma maior 

tradição de entidades privadas com esse público, e também ao custo, que pode ser 
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bem maior para serviços ao segmento de PCD. Além disso, os CRAS em sua maioria 

ainda não têm condições mínimas de acessibilidade para receber esse segmento.  

 

Conclusão:  

 

Para o nível municipal, além dos falta de recursos orçamentários, os recursos 

humanos vêm em segundo lugar como dificuldades para realizar a contento suas 

responsabilidades junto ao BPC e à própria assistência. Entre os profissionais de 

CRAS entrevistados, menos da metade é estatutário ou estatutário e comissionado. 

A fragilidade de vínculo sem dúvida impacta na continuidade do trabalho na 

ponta da linha, mas também na gestão do sistema. De fato, recursos humanos e 

planejamento são apontados como problemas técnicos importantes da assistência. 

A rotatividade de profissionais só agrava a ausência de cultura de planejamento e 

especificação de metas claras para a execução de serviços.  

Contudo, pudemos observar que houve um grande avanço na legalidade dos  

CRAS nos territórios, porém as demandas expostas por beneficiários do BPC,  não 

são legitimadas pela ausência de programas, projetos e serviços públicos, 

principalmente para portadores de deficiência.  
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