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A Constituição Federal de 1988 traz a seguridade social como um direito que envolve 

contribuição prévia, assim como a não contribuição, pois saúde e assistência social se 

encaixa no primeiro e a aposentadoria no segundo. Sobre a assistência social, a 

Constituição Federal de 1988 assevera no seu artigo 203 inciso V a garantia de um salário 

mínimo mensal a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover sua sobrevivência ou de tê-la provida pela sua família. Em 1993, é 

instituída a lei nº 8.742 que dispões sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências, que vem regulamentar os direitos socioassistenciais, e que em 2011 sofreu 

algumas alterações através da lei nº 12.435. Assim, percebe-se que a assistência social é 

um direito não contributivo, mas para acessar seus benefícios é necessário atender algumas 

condicionalidades, desta forma busca-se investigar nesta pesquisa, como a pessoa idosa 

consegue ser usuária do BPC?  

Para tanto o objetivo geral desta pesquisa centra-se em compreender como o BPC 

contribui para a construção da cidadania da pessoa idosa. E os específicos em identificar os 

limites e possibilidades do BPC na construção da cidadania na fase da velhice; mostrar 
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como a perda de direitos trabalhistas contribui para a vulnerabilidade do velho (a) 

trabalhador (a). A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, tendo como base o 

método do materialismo histórico dialético. 

A população de longevos só tende a crescer no Brasil, e com a precarização do 

trabalho há na verdade um retrocesso no que refere aos direitos trabalhistas, assim, na 

velhice essa população poderá não ter direito a aposentaria e irá recorrer ao BPC, mas para 

conseguir o benefício é necessário estar de acordo com as exigências da política de 

assistência social. Desta forma, é urgente refletir sobre essas questões do direito e do 

acesso a cidadania na velhice.  

Percebe-se que há uma diferença entre acesso e direito dentro da política de 

assistência social especificamente ao BPC, pois todos tem o direito, mas para acessá-lo é 

necessário atender algumas exigências. O direito na verdade é para uma parcela da 

população idosa, que tenha a partir de 65 anos de idade, observamos uma contradição com 

o próprio estatuto do idoso que afirma que é considerada idosa a pessoa a partir de 60 anos 

ou mais. Outro requisito é que não tenha contribuído com INSS, ou seja, não terá direito a 

aposentadoria e que não possua meios e nem sua família de suprir sua sobrevivência, ou 

seja, que a renda per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, atendendo essas 

condicionalidades, a pessoa idosa poderá ter direito de acessar o BCP (BRASIL, 2011). As 

exigências da renda per capita para acessar o BPC chegam a ser criticadas, pois a condição 

o valor estipulado por pessoa que componha o grupo familiar é realmente de uma família 

que está vivenciando um momento bastante vulneral, com condições abaixo das mínimas. 

Ademais, o BPC além de sustentar a pessoa idosa, ainda poderá ser a única renda fixa da 

família, assim como poderá também contribuir na sobrevivência dos filhos já casados, 

mesmo não residindo sob o mesmo teto. Ressaltando que a lei nº 12.435 de 2011 estipula 

quem faz parte do grupo familiar para questão do requerimento do beneficio no seu Art. 20 

“§ 1
o
  [...] a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na 

ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (BRASIL, 2011).  

Portanto, pode-se considerar como limites, além das restrições no que diz respeito 

às exigências que são determinadas através das normas estabelecidas como requisitos 

obrigatórios para a concessão do BPC, a ausência de forma geral ou parcial de informações 

por parte da pessoa idosa ao se inserir na busca do direito, podendo participar de forma 

ativa na construção da cidadania e na efetivação do direito. Segundo Carvalho (2007) a 

pessoa idosa encontra dificuldades para garantir o acesso ao BPC, principalmente no que 

se refere à comprovação da idade, a qual precisa ser a partir de 65 anos. Com relação a 

perda de direitos trabalhistas e a vulnerabilidade da pessoa idosa, sabe-se que a pessoa 

idosa é tida como incapazes pelo sistema capitalista. Para Giaqueto e Soares (2010) todas 
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as consequências das condições de precariedade dos direitos trabalhistas irão rebater ainda 

na velhice, seja através de recursos de direitos sociais insuficientes para a sobrevivência de 

forma digna, como de outras formas, o que promove ainda mais a desigualdade social.  

Palavras-chave: BPC. Pessoa Idosa. Cidadania.  
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