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RESUMO 

 
O presente estudo visa conhecer as condições de acesso dos idosos às informações sobre os 
benefícios e serviços postos a sua disposição como direitos sociais e verificar qual a percepção dos 
mesmos sobre o Benefício de prestação Continuada, ou seja, se os mesmos conhecem as finalidades 
do benefício assistencial e demais serviços disponíveis para seu usufruto. Este benefício é uma 
garantia constitucional que oferece um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência que não 
tenham como prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família, é um direito social, previsto na 
Constituição Federal de 1988(artigo 203, V) e na Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS. É de competência do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a sua operacionalização. Por ser operacionalizado pelo INSS, o BPC acaba se 
distanciando da assistência social e se desarticulando das demais ações, podendo assim ser 
confundido com uma aposentadoria tanto pelos seus beneficiários quanto pela sociedade em geral. Em 
nossa pesquisa junto aos idosos beneficiários do BPC, constatamos que 82,06% desses são mulheres, 
grande parte delas disse ter trabalhado boa parte da vida, mas sem nenhum registro na carteira de 
trabalho, fato que impossibilita uma aposentadoria. Outro dado importante da pesquisa é sobre a saúde 
desses idosos e a falta de atividade física e de lazer constatou-se que mais da metade dos 
entrevistados passam o dia todo em suas casas, ou seja, sem integração social. Com relação ao BPC 
observou-se que 61,54% dos idosos entrevistados não compreendem o benefício como sendo 
assistencial e sim como uma aposentadoria paga pelo INSS, um fato compreensível, pois, esses 
beneficiários não tiveram contato com o Serviço Social para requere o benefício e sim com advogados 
e no próprio INSS.  

 
Palavras chaves: Assistência Social; Idoso; Benefício de Prestação continuada;  

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao adentrarmos em determinados ciclos ou fases da vida, podemos ficar mais 

ou menos vulneráveis a situações que apresentam riscos e fragilidades, pois é na 

velhice que vemos acentuar algumas dificuldades e aumentar nossas demandas, já 

que nem sempre as informações chegam de forma acessível e esclarecedora, 

necessitando ser traduzidas e mediadas por profissionais que atuam diretamente com 

esse segmento. 

Nesse trabalho buscaremos evidenciar as dificuldades enfrentadas pela 

população idosa durante o processo de envelhecimento, e como isso influencia em 

sua qualidade de vida. 

Com o aumento no número de Idosos e as necessidades que o diferem do 

restante da população, foi estabelecido pela Constituição Federal do Brasil de 1988, 

diversas legislações que garantem os direitos à pessoa idosa. Em 1994 a Lei nº 8.842, 

instituiu a Política Nacional do Idoso e em 2003 a Lei nº 10.741, estabeleceu o Estatuto 

do Idoso. Ambas as leis, foram estabelecidas para as pessoas com mais de 60 anos. 



 
 

Daremos ênfase ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) que garante um salário mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Buscando analisar 

a compreensão dos Idosos sobre esse benefício enquanto direito sociassistencial, 

assim como as ações e programas a eles vinculados.  

 
OBJETIVOS 

 
- Levantar o perfil sociocultural dos idosos beneficiários do BPC no município; 

 

- Analisar a visão dos idosos com relação ao BPC, bem como se tem 

conhecimento sobre os critérios, regras e atualizações do benefício; 

 

- Verificar o conhecimento e a participação dos idosos beneficiários do BPC 

nas ações socioassistenciais oferecidas pelo CRAS do município 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada utilizando-se de uma amostra não probabilística 

intencional composta de 39 idosos beneficiários do BPC no município de pequeno 

porte no interior do Estado – SP, dos 51 que compõe a base de dados do Ministério 

do Desenvolvimento social, com data base fevereiro de 2018, tendo em vista que 

deste total 12 não foram localizados no endereço cadastrado. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa com abordagem quanti-

qualitativa, cujo instrumento usado foi um formulário, contendo perguntas abertas e 

fechadas. Os participantes entrevistados receberam um termo de consentimento livre 

e esclarecido com todas as informações e objetivos da pesquisa. 

. 
DESENVOLVIMENTO 

 
 O envelhecimento é um processo natural da vida, e começa a partir do 

momento em que nascemos. Durante esse processo nosso corpo passa por diversas 

modificações físicas, biológicas e psicológicas causando gradualmente uma 

diminuição nas atividades funcionais, que avançam e se agravam com o passar do 

tempo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm


 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

vêm aumentando consideravelmente o número de idosos no Brasil nos últimos anos, 

impulsionado pelo aumento da expectativa de vida. Em 2017 a população com mais 

de 60 anos superou os 30,2 milhões, correspondem a um aumento de 18% em cinco 

anos e esse número não para de crescer.  

Para Teixeira (2008,p.57) “Nessa perspectiva, circunstâncias socioeconômicas, 

e de forma mais ampla, a posição de classe, além de fatores psicológicos, culturais, 

genético-biológicos, criam distinções no modo como se envelhece” são condições que 

intervém diretamente na maneira de se envelhecer, tornando a velhice um fenômeno 

biopsicossocial, o que está estritamente ligada à saúde e qualidade de vida do 

indivíduo. 

Várias pesquisas comprovaram um aumento na expectativa de vida do 

Brasileiro, mas para comemorar o fato de estarmos ganhando alguns anos de vida a 

mais, precisamos garantir que haja uma melhora em nossa qualidade de vida. Silva 

(2009, p. 32) “ressalta que para ter uma boa qualidade de vida, esta excede aos limites 

da responsabilidade individual, devendo ser percebida como um caráter sociocultural 

nesta sociedade que vive em mudanças”. 

Considerando o fato de que o número de idosos vem crescendo no Brasil, é de 

suma importância contextualizar sobre a legislação que protege essa população 

idosa.  Segundo Ottoni (2012, p.47) “foi somente com a Constituição de 1988 que as 

políticas para os idosos tiveram grande avanço, pois a seguridade social desvinculou-

se do contexto trabalhista e assistencialista, passando a direito de cidadania”. E para 

reforçar o texto constitucional, em 1994 foi regulamentada a Lei nº 8.842, que instituiu 

a Política Nacional do Idoso e em 2003 a Lei nº 10.741, estabeleceu o Estatuto do 

Idoso. Ambas as leis, foram estabelecidas para as pessoas com mais de 60 anos. 

 O Estatuto do Idoso foi promulgado para garantir que os direitos sociais da 

população idosa sejam respeitados e para que haja melhorias na qualidade de vida 

dos mesmos. Encontramos no art. 34 desse Estatuto o Benefício de Prestação 

Continuada: 

 
Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios 
para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 
Orgânica da Assistência Social – Loas. 



 
 

 

O Benefício de Prestação Continuada-BPC objetiva a proteção do idoso, 

perante situações de vulnerabilidade decorrentes da velhice que se intensificam com 

a escassez de renda, tornando possível o seu sustento e viabilizando o acesso às 

políticas sociais entre outras conquistas, como por exemplo, obter autonomia, voltar a 

se sentir parte da sociedade.  

O Ministério do Desenvolvimento Social (2015) declara que o Benefício de 

Prestação Continuada-BPC é um direito assistencial não contributivo, tendo como 

responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, 

monitoramento e avaliação do benéfico à Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS), ficando sua operacionalização a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), que estabelece a mediação entre o requerente do benefício e o Ministério de 

Desenvolvimento Social - MDS Para requerer o BPC, o Idoso precisa conhecer os 

critérios estabelecidos para sua concessão. 

O benefício assistencial BPC/ LOAS não é uma aposentadoria e deve ser 

revisto a cada dois anos para verificar se os requisitos que deram origem ao benefício 

ainda estão presentes. O não comparecimento do beneficiário à perícia médica de 

revisão pode acarretar o cancelamento do benefício. Uma nova regra imposta pelo 

Governo Federal é o cadastramento dos beneficiários e suas famílias no Cadastro 

Único de Programas Social (CadÚnico) que passou a ser requisito obrigatório para a 

concessão do benefício com a publicação do 2016. (BRASIL, 2018) 

Verificamos que apesar de haver muitas diferenças entre o benefício 

assistencial e o previdenciário o fato de serem operacionalizados pela mesma 

instituição, no caso o INSS, dá a entender que são benefícios similares. A não 

compreensão dessas diferenças podem trazer consequências negativas para o 

segurado, principalmente quando se trata de BPC, pois se, as regras não forem 

seguidas corretamente, o benefício pode ser suspenso.   

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos dados obtidos a partir da presente 

pesquisa, demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização dos 

resultados coletados. 



 
 

Gráfico 01 – Referente ao sexo, faixa etária, situação civil, escolaridade, renda 

familiar, numero de membros na família, profissão que atuou e se possui registro em 
carteira, condições de habitação, tipo de construção e infraestrutura. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com idosos beneficiários do BPC no município de pequeno porte. 

 

Observamos que 82,06% dos entrevistados são do sexo feminino e destes 

20,52% está na faixa etária de 71 a 75; ou de 76 a 80 ou ainda de81 a 85 anos; quanto 

a situação civil 53,84% são casados(as) e destes 28,20% possui o ensino fundamental 

incompleto; com relação a renda familiar, 51,28% possui renda familiar entre 1 e 2 

salários mínimos, destes, 30,77% corresponde a 2 membros na família; com relação 

a profissão que mais atuou, 71,79% disseram que trabalhavam na zona rural, destes, 

53,85% não possuem registro em carteira; sobre as condições de moradia 84,62% 

dos entrevistados moram em casas próprias e destes 84,62% das casas são de 

alvenaria; 100% dos entrevistados afirmaram ter água encanada, energia elétrica, 

rede de esgoto e coleta de lixo em suas casas. 

Constatamos que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, casadas, 

com baixa escolaridade e sobrevivem com uma renda de 1 (um) a 2 (dois) salários 

mínimos. Verificamos ainda que a grande maioria dos entrevistados trabalhou na zona 

rural, mas sem registro em carteira, pois os mesmos alegaram que na época em que 

trabalhavam os patrões não se importavam em registrar seus funcionários, 

principalmente por tratar-se de mulheres. Podemos observar também que a grande 

maioria dos entrevistados possui casa própria com boa condição de infraestrutura, o 

que traz certa segurança e colabora para o mesmo tenha uma boa qualidade de vida. 
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Gráfico 02 – Quanto à convivência familiar, situação de lazer, se assiste TV/Jornal 

diariamente, se pratica atividade física, se sofre com problemas de saúde e faz 
tratamento e se tem problemas para se locomover sozinho. 

Fonte: Pesquisa realizada com idosos beneficiários do BPC no município de pequeno porte. 

 
Verificamos que 100% dos entrevistados disseram ter uma boa convivência 

com a família, destes 56,41% não costumam fazer passeios ou viagens, ou seja, estão 

limitados apenas ao convívio da família; Sobre meios de acesso a informação e busca 

por uma melhoria na qualidade de vida 74,36% afirmaram assistir TV/Jornal 

diariamente e destes 69,24% não fazem atividade física; Quanto às condições de 

saúde 90,00% alegaram fazer tratamento de saúde na rede pública e destes 24,00% 

sofrer com problemas de pressão alta, 14,00% tem diabetes ou problemas cardíacos; 

respectivamente com relação a problemas de locomoção, 53,85% relataram não ter 

problemas para se locomover sozinho. 

Podemos observar que os idosos têm boa convivência com a família, um fato 

muito importante, pois de acordo com a legislação brasileira, é de responsabilidade 

primeiramente de a família zelar pelo bem estar do idoso. Nota-se também que o idoso 

não tem muito contato social, pois passa grande parte do seu tempo em casa 

assistindo à programas de televisão. Outro dado importante é porcentagem de idosos 

que leva uma vida sedentária, o sedentarismo é a causa de muitos problemas 

relacionados a saúde e ou o agravamento deles. 
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Gráfico 03 – Quanto a possuir renda antes do BPC, quem provia o sustento da casa, 

se já precisou de auxílio da família e de quem, se já procurou o Serviço social e por 
qual motivo, se recebeu visita de um Assistente social em sua casa e se participa de 
algum programa ou projeto no CRAS, se conhece o cadastro único e se já se 
cadastrou, se tem conhecimento sobre o Estatuto do Idoso. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com idosos beneficiários do BPC no município de pequeno porte. 

. 

Constatamos que 87,18% dos entrevistados não possuíam renda antes de 

receber o BPC, sendo destes 58,98% tinha o sustento da casa provido pelo cônjuge; 

56,41% alegaram já ter precisado de auxílio da família em algum momento, destes 

46,15% disseram ter dependido dos filhos. Com relação ao Serviço Social 53,85% 

disseram nunca ter procurado atendimento, mas 46,15% já procuraram e destes 

20,52% foram em busca de cesta básica; quanto a ter recebido visita de um Assistente 

social66,67% relataram nunca ter recebido, destes 33,33% não participam e não tem 

conhecimento sobre os programas e projetos ofertados aos idosos pelo CRAS do 

município; 82,05% dos idosos não tem conhecimento sobre o cadastro único, destes 

46,15% ainda não fizeram o cadastro; com relação ao Estatuto do Idoso 61,54% dos 

entrevistados disseram não saber nada a respeito. 

Constatamos que os idosos não possuíam renda antes de começas a receber 

o BPC, e a única renda da casa era de seu cônjuge, e muitas vezes dependeram de 

auxílio dos filhos para prover o seu sustento. Outro dado importante evidenciado na 

pesquisa é com relação ao Serviço Social, onde verificamos que mais da metade dos 

entrevistados nunca procurou o serviço social do município e quando procurou foi 
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apenas para tentar receber um auxilio alimentação, grande parte também nunca 

recebeu a visita de uma Assistente Social em sua casa. Evidenciamos que os idosos 

não têm conhecimento sobre o cadastro único e que por esse motivo não se 

cadastraram até o momento, o que faz disso um dado importante é que o não 

cadastramento pode acarretar na suspensão do benefício. 

Gráfico 4 – Referente a quem informou sobre o BPC e como teve acesso ao benefício, 

sobre o processo para requerer o BPC e sua revisão a cada dois anos, responsável 
por administrar o benefício, providências para o não cancelamento, se vê o BPC como 
um tipo de aposentadoria ou benefício assistencial, definitivo ou provisório. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com idosos beneficiários do BPC no município de pequeno porte. 

Análise: Observamos que 43,60% dos entrevistados foram informados pelo 

advogado, destes 23,08% teve acesso pelo advogado e 15,39% pelo INSS; 15,39% 

tiveram conhecimento na assistência social, destes 12,82% teve acesso através da 

Apenas 15,38% foram informados sobre o BPC pela Assistência social e destes 

12,82% tiveram acesso através da assistente social; quanto a ter conhecimento sobre 

o processo para requerer 100% não tem conhecimento, destes 64,10% desconhece 

a necessidade de revisão da concessão; sobre quem administra o BPC 100%é a 

própria pessoa, destes 64,10% não sabe citar quais providências tomar para o não 

cancelamento do benefício; outro fator importante é que 61,64% acredita ser o BPC 

uma aposentadoria, destes 51,28% acha ser um benefício definitivo. 

De acordo com os dados analisados contatamos que os Idosos não têm 

conhecimento algum sobre o BPC, nem ao menos tem conhecimento de que se trata 

de um benefício assistencial, por isso, que o salário recebido por eles, trata-se de uma 

aposentadoria do INSS.  

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Presente trabalho permitiu analisar quem são os idosos que recebem o BPC 

no município, o seu perfil sociocultural, bem como a sua compreensão com relação à 

natureza do benefício. A pesquisa revelou dados muito importantes que podem ser 

usados para melhorar o atendimento e a atenção à população idosa. 

Através da pesquisa de campo constamos que os idosos não reconhecem o 

BPC como um benefício assistencial. Evidenciou-se que os mesmos na procura por 

uma aposentadoria, sem o conhecimento da necessidade de ser ter um tempo mínimo 

de registro em carteira, buscaram o auxílio de um advogado, que provavelmente ao 

constatar a impossibilidade de uma aposentadoria e sem dar muitas informações e 

esclarecimentos ao idoso, entrava com pedido para requerer o BPC.  

É importante esclarecermos que apesar de o BPC ser um benefício 

assistencial, não é necessário procurar atendimento no Serviço Social, a busca pelo 

benefício pode ser feita diretamente nas Agências da Previdência Social. Contudo 

esse fato somado a falta de informação, acaba fazendo com que o idoso confunda o 

BPC com aposentadoria, afastando-o da possibilidade de participar de ações 

vinculadas ao benefício e ofertadas pelo CRAS. 

Por conta dessa confusão sobre a natureza do benefício, o idoso acaba não 

atendendo aos critérios necessários para o não cancelamento do benefício, como a 

necessidade de revisão periódica e da obrigatoriedade de se fazer o cadastro único, 

ficou evidente na pesquisa, que os idosos não têm conhecimento sobre esses 

critérios, no caso do cadastro único, os beneficiários que não se cadastrarem até o 

final deste ano, terão seus benefícios suspensos.  

Ficou claro durante a pesquisa que o BPC é de grande importância na vida do 

beneficiário, pois proporciona a ele autonomia, independência financeira, e auxilia nas 

despesas da casa, se configurando como mecanismo de segurança de renda e 

contribuindo com a melhora na qualidade de vida do idoso. 

Desta forma concluímos esse trabalho salientando que o idoso necessita que 

todas as informações condizentes ao BPC sejam passadas a ele ou a sua família de 

forma clara e objetiva, antes mesmo de requerer o benefício, para que o mesmo 

entenda que se trata de um benefício social e não de uma aposentadoria. Outra 



 
 

constatação é a de que, precisa haver um contato maior do idoso beneficiário com o 

a assistência social para que o mesmo possa conhecer e participar das ações 

socioassistenciais vinculados ao benefício que são ofertadas pelo CRAS. 
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