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RESUMO 

Discutir os dilemas do Programa de Reabilitação Profissional na Previdência Social, bem 

como a atuação do Serviço Social junto ao processo de inclusão social dos segurados, é 

objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso, a partir das observações e questionamentos 

realizados durante o estágio curricular em Serviço Social, junto aos segurados da Agência do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Treze de Maio, na cidade de Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro. Desta forma o foco deste está na questão do trabalho e sua 

relação com o sistema capitalista no contexto de contrarreforma do Estado. Destaca-se ainda o 

trabalho dos assistentes sociais na previdência e sua atuação no Programa de Reabilitação 

Profissional, como direito dos segurados do INSS, cada vez mais criterioso e burocratizado 

que leva ao não acesso em momentos da vida laborativa em que mais requerem proteção 

social. E reforçando a importância do assistente social de ocupar este espaço sócio 

ocupacional que é o programa de Reabilitação Profissional do INSS. 
 

Palavras-chave: Trabalho. Reabilitação Profissional. Serviço Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho Conclusão de Curso tem por objetivo refletir o programa de 

reabilitação profissional, a partir da categoria trabalho sob as contradições do sistema 

capitalista. Para tanto, buscaremos ao longo deste, discutir o programa de reabilitação 

profissional na Previdência Social, bem como a atuação do Serviço Social na política 

previdenciária, a partir das observações e questionamentos realizados durante o estágio 

curricular em Serviço Social, junto aos segurados da Agência do INSS Treze de Maio, na 

cidade de Campos dos Goytacazes. 

O trabalho é atividade própria do ser humano e por meio dele o homem responde suas 

necessidades, no entanto, o trabalho no capitalismo é usado para obtenção de lucros através da 

exploração da mão de obra. 

O presente trabalho tem como intenção pensar a categoria trabalho no capitalismo e o 

trabalhador que tem sua força de trabalho expropriada pelo capital e é visto como peça de 

uma máquina, sendo facilmente substituído quando “quebra”, ou seja, quando adoece ou sofre 

algum acidente. 

 Além disso, o trabalhador quando chega a Previdência Social, sofre com dilemas 

provocados pela contrarreforma do Estado neoliberal, que precariza o atendimento aos 

segurados e o trabalho dos profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 O foco deste trabalho se dará no programa de Reabilitação Profissional que tem como 

objetivo reabilitar o segurado para retornar ao mercado de trabalho em atividades compatíveis 

com sua limitação, dando a ele as condições necessárias para que isso ocorra, como cursos, 

próteses entre outros. Porém, diante da falta de investimento para atender as demandas de 

segurados que são encaminhados ao programa e do cenário econômico de grandes demissões 

de trabalhadores, que os retira cada vez mais do mercado de trabalho, há o questionamento: 

para onde e para quê reabilitar? Como ficarão esses segurados após serem desligados do 

programa de reabilitação profissional, sendo que os postos de trabalho são menores do que o 

quantitativo de trabalhadores sobrantes? 

Os retrocessos que vem sendo colocados na conjuntura econômica e política, sobretudo 

na última década, têm levado ao desemprego, trabalhos com vínculos informais e 

precarizados o que se expressa intensamente na vida dos trabalhadores brasileiros. 

Essas questões e esse cenário faz com que os segurados se tornem resistentes às etapas 

do programa, pois compreendem que quanto mais rápido cumprirem suas etapas, mais rápido 

serão desligados e poucas são suas chances de conseguir um emprego posterior, ainda que 
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existam as cotas em certas empresas para pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS, 

dificilmente isso é efetivado para empregar os segurados. Também, quando são casos de 

acidente de trabalho, as empresas permanecem com vínculo até um ano, depois os demitem. 

A reabilitação profissional tem como objetivo (re) inserir o trabalhador ao mercado de 

trabalho, mas não garante o emprego e nem se o segurado conseguirá se empregar através do 

programa. É fato que os segurados reabilitados que não conseguem trabalho formal, partem 

para o trabalho informal, precarizado, ou tentam os benefícios sociais de transferência de 

renda. Além disso, a escolaridade que é necessária ao segurado, muitas vezes não é suficiente 

para sua inclusão profissional, haja vista que são trabalhadores que não tem relação com 

estudo há muitos anos. 

A reabilitação profissional deve atuar compreendendo o trabalhador integrado ao seu 

meio ambiente físico, social, cultural e familiar, visando à garantia de direitos básicos, 

inclusive identificando barreiras que restrinjam a participação social do reabilitando, bem 

como facilitadores que possam favorecer a superação dessas barreiras.  

É um processo que se objetiva em cumprir etapas e dizer que está reabilitado, mas 

como alcançar tal objetivo se o atual mercado de trabalho não absorve de forma suficiente a 

todos os trabalhadores?  

Os profissionais que trabalham atendendo a esses segurados, em específico os 

assistentes sociais, também será foco deste trabalho, pois sua atuação diante do cenário de 

retrocessos requer estratégias para pensar a reabilitação profissional como direito dos 

segurados, que tem sido desmantelado, mas que precisa ser resgatado, ser defendido e 

trabalhado com o segurado em seu processo de recuperação e inclusão social. 

Diante disso, é pensada a atuação do profissional assistente social como importante 

contribuinte nesse processo, numa perspectiva crítica e reflexiva com a intenção de 

demonstrar os dilemas vividos no seu cotidiano de trabalho e possíveis caminhos para sua 

atuação e qualidade do serviço prestado.  

A partir das questões este trabalho divide-se em capítulos, onde o primeiro deles 

abordará as categorias Trabalho e o Estado na sociedade capitalista. A discussão do trabalho é 

fundamental para a compreensão do programa de reabilitação e será apresentado a partir das 

bases marxistas, enquanto atividade própria do ser humano, e elemento motivador de 

mudanças objetivas e subjetivas, e que sob a logica do capital torna-se alienante. Buscaremos 

pensar as metamorfoses no mundo do trabalho, caracterizado por novas formas de produção, 

que nas últimas décadas vêm contribuindo ainda mais para a expulsão do trabalho vivo. 
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Abordaremos ainda na primeira parte do trabalho, o papel do Estado no acesso aos 

direitos sociais, destacando a natureza meritocrática e particularista da proteção social 

brasileira e as principais mudanças nos governos democrático do país a partir de 1988.  

No segundo capítulo será abordada a atuação do Serviço Social na Previdência Social e 

o no programa de reabilitação profissional. Apresentaremos a trajetória da Reabilitação 

Profissional junto ao INSS até os dias atuais, buscando retratar seus principais avanços e 

contradições.  

Será ainda apresentado o programa de reabilitação profissional em Campos dos 

Goytacazes, a partir de uma pesquisa quantitativa/ qualitativa realizada no primeiro semestre 

de 2017 para demonstrar o perfil dos segurados que em sua maioria compõem o programa. 

A atuação do assistente social na reabilitação profissional tem como objeto a reflexão 

crítica sobre os interesses dos segurados, conhecimentos e informações a respeito de sua 

saúde ou patologia, esclarecimento sobre os benefícios previdenciários, atender as demandas 

da qualidade dos serviços prestados e os recursos disponíveis. 

Situações contraditórias são constantes no programa de reabilitação profissional, é 

imposto ao trabalhador a necessidade em se reabilitar, num contexto desigual do mercado de 

trabalho. Diante das relações de trabalho existentes hoje, e o exército sobrante de 

trabalhadores faz com que a mão de obra seja desvalorizada e apodera o capitalista a ditar 

para o trabalhador a polivalência das funções, levando o segurado a uma total  insegurança, 

pois este sabe que ao ser desligado, poucas são suas chances de conseguir um emprego 

formal, ou permanecer nele num mercado cada vez mais excludente. 

A partir dos elementos acima abordados consideramos que a reabilitação profissional 

tem sofrido em sua execução dilemas e contradições que precisam ser refletidas e pensadas de 

forma crítica e fundamentada teoricamente, como nos esperamos fazer ao longo deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. 
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2 TRABALHO E ESTADO CAPITALISTA: UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO 

SOCIAL BRASILEIRA 

Segundo Marx e Engel (1989), o trabalho é a atividade vital, oriunda do gasto de 

energia física e mental do homem, que visa à produção de bens e serviços, contribuindo para a 

reprodução da vida humana e da sociedade. É um processo no qual o ser social controla e 

regula sua relação com a natureza, atuando sobre ela, transformando-a e ao mesmo tempo a si 

próprio.  

O trabalho humano possui uma ação dirigida por finalidades pensadas, de modo 

antecipado em que o homem torna-se capaz de transformar a realidade em que vive, o que o 

difere das atividades instintivas dos seres não pensantes como os animais. 

Toda ação humana se desenvolve pelo pensamento e todo pensamento se realiza 

através de uma ação, logo, o homem, é também um ser histórico capaz de compreender o 

passado e projetar o futuro. O homem ao construir um objeto também se constrói e reconstrói.  

O trabalho é a atividade própria do ser humano, seja ela material, intelectual ou 

artística. É por meio do trabalho que o homem se afirma como um ser que dá 

respostas prático-conscientes aos seus carecimentos, às suas necessidades. 

(IAMAMOTO, 1998, p. 60). 

 

Segundo Iamamoto (1998), o trabalho é, pois, o selo distintivo da atividade humana. O 

homem é o único ser capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, ou seja, é uma atividade 

característica própria do ser humano. É pelo trabalho que as necessidades humanas são 

satisfeitas, ao mesmo tempo em que o trabalho cria outras atividades.  

O trabalho é considerado um elemento motivador de mudanças objetivas e 

subjetivas, a partir da capacidade libertadora do homem de decidir e escolher o produto final 

do seu trabalho. 

Quando o homem modifica o meio físico, modifica a si mesmo e nessas 

transformações são produzidos valores que não são os mesmo que existem nos objetos, pois 

ao retirar da natureza a matéria prima, ele modifica esta matéria, produz relações, se 

autoproduz e cria formas de sociabilidade.  

Marx (1989) diferencia e denomina os valores produzidos pelo trabalho. O 

trabalho útil e concreto produz valor de uso, este valor se dá quando os produtos ou 

mercadorias produzidas pelo homem tem utilidade para as pessoas. O trabalho útil e abstrato 

produz valor de troca, em que está expresso em termos de “preço”, se refere a quanto o 

produto vale como mercadoria.  



16 
 

 
 

O trabalhador fica sujeito às investidas do capital e sua mão de obra é vista 

também como mercadoria, tem valor de troca para o capitalista, que em sua maioria a 

remunera num valor à quem ao que é produzido para obtenção do lucro para si. 

Na sociedade capitalista, como expressa Antunes (1995), o trabalho passa de 

condição essencial de produtor de uso, para um processo de alienação, de fetichismo, de 

trabalho assalariado, levando a uma inversão de valores do trabalho como finalidade central 

do ser social para mera atividade de sua subsistência.  

Segundo Marx (1989) no capitalismo o trabalho é alienado e degradante, pois o 

trabalhador não reconhece o produto do seu trabalho, aliena-se como ser social e dos demais 

trabalhadores que realizam o processo de trabalho, pois não conseguem dimensionar o que 

está por trás de todo o processo de produção e dos lucros que são auferidos aos capitalistas, 

através da exploração da mão de obra de cada um. 

A alienação do trabalhador, em relação ao produto, ocorre quando ele não tem 

alcance ao que ele mesmo produz e não se identifica no que faz. A alienação do 

trabalhador em relação ao processo de produção acontece quando o trabalhador não 

determina o que e como fazer; já a do trabalhador, em relação a si próprio, ocorre 

quando o trabalho se torna algo penoso, não possibilitando a realização pessoal; a 

alienação do trabalhador com os demais trabalhadores ocorre quando os vínculos de 
cooperação e solidariedade são substituídos pela competitividade. (FERREIRA apud 

MARX, 2004, p.30).  

 

No capitalismo, segundo Ferreira (2012), a liberdade de escolha dos trabalhadores 

é restrita, ele fica impossibilitado de pensar o seu processo de trabalho, assim como de se 

apropriar dos resultados do mesmo. O trabalho é a condição de subsistência para os 

trabalhadores e os mesmos trabalham para sobreviver e sobrevivem para o trabalho. 

 A força de trabalho não pertence ao próprio trabalhador e sim ao capitalista que 

se apropria dos resultados do trabalho, a exploração do trabalhador é o que gera riqueza para o 

burguês; a força de trabalho do homem se torna uma mercadoria, quando o trabalhador não 

recebe por todas as horas trabalhadas, as horas não pagas é a mais-valia, que é o lucro do 

capitalista. O que é pago ao trabalhador é o mínimo para sua subsistência e de sua família, 

como é colocado por Marx (2004). 

 Conforme Iamamoto e Carvalho (1982), a lei do capital é criar o 

‘sobretrabalho’, sua intenção é criar a maior quantidade possível de trabalho materializado, 

com valor, e ao mesmo tempo, reduzir o tempo de trabalho necessário para reproduzir a força 

de trabalho a um mínimo, ampliando o tempo de trabalho excedente, a mais-valia. 



17 
 

 
 

Segundo Marx (1985), há uma alienação permanente do trabalhador nas relações 

sociais e de trabalho na sociedade capitalista pela sua própria identidade conflituosa de 

acumulação e de classes. (Apud LAUDARES 2006, p.107) 

 É explícita a desigualdade de classes no capitalismo entre os donos dos meios 

de produção e os vendedores da força de trabalho, como coloca Ferreira (2012), quanto mais é 

produzido, maior é a pobreza e a vulnerabilidade, pois os trabalhadores não têm acesso aos 

lucros, resultados produzidos através de sua força de trabalho; apenas os donos dos meios de 

produção, os capitalistas ficam ricos, e não socializam a riqueza produzida pela maioria, a  

classe trabalhadora. 

Contraditoriamente, portanto, a classe trabalhadora, ao fazer crescer a lucratividade 

da classe capitalista, reduz as possibilidades de obter os meios de vida do conjunto 

da população trabalhadora, já que, neste mesmo processo em que cria riquezas para 

outros, cria também as condições para que se reproduza uma parcela de população 

excessiva para as necessidades médias do capital, isto é, em proporção à intensidade 

e extensão do processo de acumulação. (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982, p. 66). 

 

Diante disso, a expropriação do trabalho produz a desigualdade social, e como 

Ferreira (2012) coloca, origina a Questão Social. No capitalismo, ao mesmo tempo em que se 

produz a riqueza, se produz a miséria e a pobreza da classe trabalhadora.  

Iamamoto (1998) faz referência à classe trabalhadora em que, quanto mais cresce 

o capital, mais se expressa à pobreza, de forma que se atinge a globalização de suas vidas. O 

processo de industrialização ao atingir a vida do trabalhador, transforma-a num cotidiano de 

incertezas, de luta pela sobrevivência. 

Ao longo da história o processo produtivo do capitalismo se complexificou, à 

medida que as forças produtivas se desenvolveram e o processo de exclusão social se 

intensificou com o avanço dos modos de produção no capitalismo. Ao avançar fez prevalecer 

às relações sociais desiguais, aumento da pobreza, da concentração de renda em posse dos 

detentores do capital e a não inclusão dos trabalhadores.  

No período de meados do século XIX até o século XX, foi marcado pelo 

predomínio do liberalismo e da sua ideologia que toma o trabalho como mercadoria e sua 

regulação pelo livre mercado, período que a exclusão social se intensificou. 

  Conforme Behring e Boschetti (2009), a marcante tese dos liberais David 

Ricardo e Adam Smith coloca a justificativa econômica como um fio condutor da ação do 

Estado capitalista:  
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(...) cada indivíduo agindo em seu próprio interesse econômico, quando atuando 

junto a uma coletividade de indivíduos, maximizaria o bem-estar coletivo. É o 

funcionamento livre e ilimitado do mercado que asseguraria o bem-estar. É a “mão 

invisível” do mercado livre que regula as relações econômicas e sociais e produz o 

bem comum. (BEHRING, BOSCHETTI, 2009, p.56). 

 

 Para que o mercado seja o regulador maior das relações sociais, o Estado tem 

que ser “ausente”, mínimo. O papel do Estado no liberalismo basta em fornecer base legal 

para que o mercado possa cada vez mais garantir o bem-estar entre os homens por si próprio. 

Essas ideias vão se tornando consenso à medida que a sociedade burguesa se consolida numa 

sociedade baseada na meritocracia dos indivíduos que devem potencializar suas capacidades 

“supostamente naturais”.  

 Com a expansão da hegemonia burguesa com o processo de industrialização, 

que avançou com a Revolução Industrial (1760 a 1860), na Inglaterra, levou diversos 

trabalhadores, ex-camponeses a buscarem trabalho nas fábricas. Ao passo que a economia 

crescia e avançava, ocorriam retrocessos que feriam a dignidade do ser humano, do 

trabalhador, inclusive de mulheres e crianças que trabalhavam nas fábricas, submetidos a 

condições desumanas de trabalho e de vida que acirraram a Questão Social, levando a 

inúmeras formas de sua expressão: como a pobreza, a desigualdade social e o adoecimento 

dos trabalhadores etc.  

 Os interesses burgueses não se preocupavam com as condições de trabalho dos 

trabalhadores, como as extensas horas de trabalho ou o salário pago.  

O Estado liberal com premissa de intervenção mínima na vida social e limitado 

em intervir em políticas de proteção social diante da exploração extrema e da pobreza, levou a 

união dos operários através de organizações trabalhistas para reivindicar melhores condições 

de trabalho e vida.  

No entanto, os princípios defendidos pelos liberais e assumidos pelo Estado 

capitalista responderam de forma opressiva e violenta as demandas colocadas pela classe 

trabalhadora, que se organizou em lutas sindicais com fortes reivindicações contra a 

burguesia, buscando respostas às várias expressões da Questão Social.  A partir desse cenário 

que começam a surgir políticas públicas voltadas para amenizar e responder às suas 

reivindicações do movimento operário. 

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 

desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento - em geral 

setorizadas e fragmentadas- à exploração multifacetada da questão social no 

capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital 

sobre o trabalho. (BEHRING, BOSCHETTI, 2009, p.51). 
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A organização da classe trabalhadora teve importância significativa para alterar a 

natureza do Estado liberal no final do Século XIX e início do século XX. Conforme as autoras 

Behring e Boschetti (2009) colocam, a luta e mobilização dos trabalhadores foram pautadas 

na luta pela emancipação humana, na socialização da riqueza e na instituição de uma 

sociabilidade não capitalista, a classe trabalhadora conseguiu importantes conquistas na 

dimensão dos direitos políticos, como o direito de voto, de organização em sindicatos e 

partidos, de livre expressão e manifestação.   

As primeiras ações em políticas sociais do Estado liberal e as tímidas mudanças 

que foram ocorrendo abrandaram os princípios liberais e possibilitou a incorporação de um 

novo contexto socioeconômico e da luta de classes, assumindo um caráter mais social, com 

investimento em políticas sociais.   

É importante destacar que as políticas sociais foram aos poucos surgindo e de 

maneira diferenciada entre os países desenvolvidos conforme os movimentos de organização 

e pressão da classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e da 

correlação de força no âmbito do Estado.  

O fim do Século XIX é considerado como período em que o Estado capitalista 

passa a assumir e a realizar ações de caráter social, de forma mais ampla, planejada e 

obrigatória. 

  Foi no cenário europeu de luta e fortes mobilizações, iniciado pela classe 

trabalhadora na conquista de seus direitos, que emergem as medidas de proteção pautadas no 

modelo Bismarckiano
1
, como uma forma de seguro social público obrigatório, destinado a 

algumas categorias de profissionais, cujo objetivo era desmobilizar as lutas dos trabalhadores 

e manter a exploração da força de trabalho. 

Os seguros, conforme aponta Marshall (1967) foram iniciados timidamente sob a 

óptica privada e destinados a reduzidas categorias profissionais, mas se espalharam 

no final do século XIX e início do século XX. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 

66). 

 

O Modelo Bismarckiano teve como característica principal a garantia do Estado 

para substituição da renda em momentos de perda da capacidade produtiva, decorrente de 

doença, idade ou incapacidade para o trabalho. É identificado como sistema de seguros 

                                                             
1 O Modelo Alemão em 1883, no governo do Chanceler Otto Von Bismarck, é considerado um sistema de 

seguros privados e foi uma das primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a construir a 
seguridade social no século XX. 
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sociais, com características parecidas às de seguros privados, pois os benefícios cobrem os 

trabalhadores contribuintes e suas famílias. O direito ao benefício tem como condição a 

contribuição direta de empregados e empregadores. Os seguros eram organizados em caixas 

estruturadas por tipo de risco social: caixas de aposentadorias, caixas de seguro-saúde, entre 

outras, geridas por empregados e empregadores. 

Essas tímidas iniciativas, como colocam Behring e Boschetti (2009), revelam que 

até o início do século XX, as ideias liberais irão prevalecer, derrotando na maior parte das 

vezes os ideais humanistas, democráticos, reformadores e socialistas. 

No período de 1929 a 1932, surge o Keynesianismo, também nesse momento à 

expansão da política social de John Maynard Keynes (1883-1946) como superação à crise de 

1929, tenta encontrar respostas e buscar saídas capitalistas para a crise do próprio capitalismo 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2007). 

 

Todos os países capitalistas industrializados experimentaram o impacto do grave 

problema do desemprego massivo e de longa duração, resultante da depressão 

econômica mundial que começou em 1929 e o caos produzido por uma inflação 

incontrolável que favorecia o extremismo político. (PEREIRA, 2008, p 88).  

 

Na perspectiva Keynesiana, o bem-estar deve ser buscado individualmente no 

mercado, mas se aceitam intervenções do Estado em áreas econômicas, para garantir a 

produção, e na área social, para as pessoas consideradas incapazes para o trabalho: idosos, 

deficientes e crianças. 

Diferente dos liberais, Keynes defendia a intervenção do Estado na economia e 

com isso, os países passam a criar empresas estatais e políticas públicas. 

O Keynesianismo foi um conjunto de medidas que defendia a intervenção 

econômica do Estado, com o objetivo principal de garantir o pleno emprego, crescimento 

econômico num mercado capitalista liberal e manter o controle da inflação. Surgem serviços e 

políticas sociais com vistas a criar demandas e ampliar o mercado de consumo. 

As ideias dos partidos social democratas estabeleciam políticas abrangentes e 

mais universalizadas, baseadas na cidadania e em benefícios sociais, de consenso político em 

favor da economia mista, com um amplo sistema de bem-estar e de comprometimento estatal 

com crescimento econômico e pleno emprego. 

Segundo Pochmann (2007), o Brasil, diferente de outros países desenvolvidos, 

não registra trajetória de avanços na proteção social e trabalhista durante o século XX. Apesar 

de ter sido um dos países periféricos que mais rápido expandiu sua economia no mundo, não 
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obteve mesmos resultados considerados duráveis no âmbito social. Apesar do avanço no 

processo de industrialização do país durante o século XX, este não foi capaz de abandonar 

suas principais características do subdesenvolvimento, como a desigualdade na produtividade 

setorial e regional, e a permanência de grande parte da população prisioneira de condições 

precárias de vida. 

Nos primeiros quatro séculos das atividades econômicas primário-exportadoras 

(Século XVI a XIX), o trabalho esteve submetido à intensa desvalorização como o trabalho 

forçado, o genocídio indígena, escravidão dos negros e ainda o sistema de colonato agressivo 

dos europeus e asiáticos migrantes. Nessa fase do país, a Questão Social não apareceu 

concretamente como um problema à nação (POCHMANN, 2007, p. 86).  

O Brasil foi o último país a abolir o trabalho escravo, impondo uma transição 

extremamente conservadora para o assalariamento, através da mão-de-obra europeia e 

asiática, deixando de fora a população negra da possibilidade de integração pelo emprego 

salarial. 

A proteção social no Brasil teve relevância somente a partir da Revolução de 

Trinta (POCHMANN, 2007, p. 89), onde foi capaz de alterar a política interna, que era 

dependente da classe dos proprietários rurais. A ascensão da burguesia industrial e a 

emergência da classe trabalhadora urbana constituíram novos atores responsáveis pelo 

surgimento de ações políticas livres das forças do mercado. A articulação de parte das forças 

sociais não teve êxito para constituir um amplo sistema de proteção social associado ao 

avanço da base urbano-industrial. 

Na realidade o sistema de proteção social brasileiro foi estabelecido como de 

natureza meritocrática e particularista, voltado para os trabalhadores assalariados com carteira 

assinada. Além disso, como a maior parte da classe trabalhadora encontrava-se no campo, 

apenas os empregados urbanos foram beneficiados pelo salário mínimo, assim como de toda 

legislação social e trabalhista. 

Baseando-se nos princípios keynesianistas, surgiu na Inglaterra no ano de 1942, 

durante a Segunda Guerra Mundial, o modelo Beveridge, que propôs o Welfare State (Estado 

de Bem-Estar Social) como crítica aos seguros sociais do modelo Bismarckiano. O Plano 

Beveridge propunha uma nova lógica para a organização das políticas sociais. 

A emergência do Welfare State é justamente a superação da óptica securitária e a 

incorporação de um conceito ampliado de seguridade social com o Plano Beveridge 

na Inglaterra, que provocou mudanças significativas no âmbito dos seguros sociais 

até então predominantes. (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 93). 
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O Estado capitalista, segundo Pereira (2008, p. 87) deixou de ser liberal nos anos 

de 1940 por uma questão de sobrevivência, para ser temporariamente regulado. O surgimento 

do Welfare State está relacionado à demanda por maior igualdade, reconhecimento de direitos 

sociais e segurança econômica, mas ao mesmo tempo com demandas do capital de se manter 

reciclado e preservado. O Estado de Bem-Estar Social ao mesmo tempo em que se volta para 

atender as demandas sociais limitando à atuação do mercado, preserva o modo de produção 

capitalista sob novos moldes. 

(...) Estado e mercado se articularam e se corresponsabilizaram pela formulação e 

gerenciamento de políticas favorecedoras de pleno emprego e de um conjunto de 

benefícios e serviços que, na perspectiva dos direitos, asseguravam aceitáveis 
padrões de vida aos cidadãos como: seguro social obrigatório, leis de proteção do 

trabalho, salários mínimos, ampliação de instituições e serviços de saúde e 

educação, programas de habitação (...). (PEREIRA, 2008, p.88-89). 

 

Nos anos de 1970 se evidenciam dificuldades econômicas pela crise do petróleo, 

críticas ao Estado de Bem-Estar Social começam a ser recorrentes, segundo Vianna (2000 p. 

60), às denúncias dos setores empresariais que acusavam as políticas sociais de responsáveis 

pelo aumento do déficit público, pela volta da inflação e pelo declínio dos investimentos, 

além disso, reclamações dos próprios usuários sobre a burocratização dos serviços, à queda 

dos valores de benefícios e a qualidade da assistência oferecida. Impostos cada dia mais altos 

que desagradavam à classe média. 

 Vianna (2000 p. 61) coloca ainda três momentos que levaram a crise do Estado 

de Bem-Estar Social, o primeiro foi a crise econômica, que se manifesta em termos de 

recessão, redução do PIB (Produto Interno Bruto) e aumento do desemprego, menos receitas e 

mais gastos. O segundo momento reflete mudanças na estrutura demográfica com uma 

diminuição do contingente de população ativa em relação à inativa; menores taxas de 

natalidade e mais longevidade fazem com que encargos com idosos, aposentados, doentes 

crônicos etc, tornem-se pesados. A terceira dimensão da crise é a política, que se expressa na 

insatisfação da população com a atuação do Estado de Bem-Estar. 

Somam-se a esses fatores de crise institucional e financeira, os processos de 

mudanças tecnológicas e reestruturação industrial, suscitando temas e problemas que vão 

convergir com o declínio do Welfare State e surgimento de um novo projeto político 

denominado “Neoliberalismo”. 

 Como colocado por Anderson (2003), o neoliberalismo surge após a II Guerra 

Mundial (inicialmente na Europa e América do Norte regido pelo sistema capitalista). Foi uma 
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oposição ao Estado intervencionista e de Bem-Estar, cuja intenção era combater o 

Keynesianismo e preparar as bases para um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras 

para o futuro. O igualitarismo promovido pelo Estado de Bem-Estar, segundo Friedrich Hayek 

(1944)
2
, destruía a liberdade dos cidadãos e a livre concorrência, da qual dependia a 

prosperidade.  

Para Hayek e seus companheiros, de acordo com Anderson (2003), as bases da 

crise ocorriam pelo poder excessivo dos sindicatos, do movimento operário, que para eles 

corroía as bases de acumulação capitalista, com as reivindicações sobre os salários e as 

pressões para que o Estado ampliasse cada vez mais os gastos sociais. Diante disso, então, a 

solução para crise era manter um Estado forte com capacidade de romper com o poder dos 

sindicatos, controlar o dinheiro e ser escasso em todos os gastos sociais e nas intervenções 

econômicas, sendo a estabilidade monetária a meta de qualquer governo.  

Para isso seria necessário uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos 

com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação 

de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. Ademais, reformas 

fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos. Isso significava 

reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta 

forma, uma nova e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias 
avançadas (...). (ANDERSON, 2003, P. 11). 

    

Outra mudança estrutural que o neoliberalismo traz é o agravamento no 

desequilíbrio da distribuição da renda e da riqueza nacional no interior dos países, gerando a 

maior concentração de riqueza privada já vista na história do capitalismo. 

As políticas neoliberais comportam algumas orientações/ condições que se 

combinam, tendo em vista a inserção de um país na dinâmica do capitalismo 
contemporâneo, marcada pela busca da rentabilidade do capital por meio da 

reestruturação produtiva e da mundialização: atividade, adaptação, flexibilidade e 

competitividade. (BEHRING, 2003, p. 59). 

 

 Diversos países foram obrigados a fazer programas sociais de caráter 

focalizado e emergencial, contando com a solidariedade comunitária. Cortes do gasto social e 

deterioramento dos padrões do serviço público levaram a desigualdade social e a pobreza, 

como afirma Scaranello (2006). 

 Com a crise dos anos 1970, a ideologia Neoliberal tem como intenção a 

desarticulação dos sindicatos, o aumento da competitividade entre os trabalhadores, a política 

                                                             
2
 Friedrich Hayek escreveu sobre o neoliberalismo em seu texto de origem O Caminho da Servidão, escrito em 

1944, trata-se de um ataque contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado. 
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de ajuste monetário, a reforma fiscal que reduza os impostos sobre as altas rendas e favoreça a 

elevação das taxas de juros, preservando o rendimento do capital financeiro, como coloca 

Iamamoto (2007). 

A década de 1980 para os países de capitalismo avançado tiveram grandes 

mudanças no mundo do trabalho, o avanço tecnológico entra em cena com a automação, a 

robótica, a microeletrônica como resultado da reestruturação produtiva que modificou o 

mundo do trabalho provocando a flexibilização, precarização, fragmentação e terceirização do 

trabalho. Essas mudanças da forma de produção interferiram na economia brasileira. Ocorreu 

aumento do desemprego devido à transferência da mão de obra de atividades de maior 

produtividade para atividades de renda mais baixa, como o aumento das relações informais de 

trabalho e os postos de trabalho precarizado de trabalho informal. 

O Estado interfere na gestão da crise e na competição intercapitalista, pois, se os 

mercados transcendem os Estados, operam nas suas fronteiras. (...) Os Estados são 

estratégicos no estabelecimento dos pactos comerciais, de acordos de investimentos, 
da proteção à produção produzida no seu território mediante barreiras alfandegárias, 

na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias para subsidiar os interesses 

empresariais, nos meios de comunicação de massa e na expansão do poder político 

das entidades internacionais. (IAMAMOTO, 2007, p. 122). 

 

Scaranello (2006) aborda sobre a precarização, que se expressa de quatro 

maneiras no mundo do trabalho, uma se refere à intensificação do trabalho, aumento do 

sofrimento e da subjetividade; o segundo efeito é a neutralização da mobilização coletiva 

contra o sofrimento, a dominação e a alienação; e o terceiro é a estratégia defensiva do 

silêncio, da cegueira, da surdez, ou seja, trabalhadores agem negando o sofrimento alheio e 

calando o seu; e o quarto efeito da precarização é o individualismo, ou seja, a 

competitividade. 

O predomínio do capital fetiche conduz à banalização do humano, à descartabilidade 

e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz das novas configurações da 

questão social na era das finanças. Nessa perspectiva, a questão social é mais do que 

as expressões da pobreza, miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do humano, 

que atesta a radicalidade da alienação e a invisibilidade do trabalho social - e dos 

sujeitos que o realizam na era do capital fetiche. (IAMAMOTO, 2007, p. 125). 

 

O trabalho no capitalismo é movido pela cooperação do trabalhador que exerce a 

divisão social de classe entre capital e trabalho. Ao dono do capital importa a progressiva 

produtividade no processo de trabalho e a vantagem da competitividade na relação 
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intercapitalista
3
. As contradições que são inerentes ao capitalismo impõem sucessivas 

reestruturações, um mercado de trabalho com redução de emprego regular e aumento de 

trabalho em tempo parcial ou subcontratado. 

 Nessa conjuntura capitalista o trabalhador fica submetido às imposições do 

capital, onde a partir de suas inovações demandam do trabalhador aperfeiçoamento, maior 

engajamento de forma que contribua cada vez mais para o capital. 

 De acordo com Laudares (2006, p. 103) o capital necessita do trabalhador com 

crescente competência para as inovações, mas não quer se comprometer com os programas de 

capacitação e de garantia e permanência das relações contratuais. Com políticas liberais, 

impõe ao trabalhador nova concepção de empregabilidade, isto é, a responsabilidade de 

trabalhador pela descoberta e permanência do seu emprego ou ocupação no mercado de 

trabalho. 

No Brasil, os anos de 1980 foram marcados por avanços industriais que se 

destacou dos outros países da América Latina, sendo assim necessário um ajuste que 

correspondesse à nova ordem econômica mundial. 

Também nos anos de 1980 foi desencadeado o esgotamento do Estado 

Desenvolvimentista (baseado no Estado e Capital, nacional e estrangeiro), com 

endividamento interno e externo, sem controle da moeda, diminuição do investimento em 

gastos e investimentos públicos, além de não ter nenhuma política de desenvolvimento. Foi 

nesse contexto que nas eleições de 1989 se elege a Presidência da República Fernando Collor 

de Mello, representando um avanço na ruptura com anos de ditadura e um representante que 

parecia atender às exigências da população. 

Em meados dos anos de 1990, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e 

com a implementação do Plano Real, o processo neoliberal de ajuste brasileiro, tornou-se 

mais intenso e visível, além de suas consequências econômicas e sociais. 

Surgiram políticas econômicas de combate à inflação, surge o Plano de 

Estabilização e a “desregulamentação” da economia (o Estado deixa de regular os preços da 

economia em geral), a regulação passa a ser feita pelo mercado. A ideia é que o Estado seja 

                                                             
3 Que se realiza entre capitais de diversas origens. 
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retirado e que sejam colocadas empresas privadas através das privatizações das empresas 

estatais, dessa forma reduzindo o setor público e ampliando a Reforma do Estado.  

A proposta neoliberal é a adoção do Estado Mínimo, de forma que cumpra apenas 

funções básicas e obtenha um desenvolvimento autônomo e autossustentado, como coloca 

Scaranello (2006). Com isso, essa estratégia pretende reduzir o gasto público para solucionar 

o que é pregado de “déficit público” e que na verdade a intenção é a redução de investimento 

no social. 

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar o projeto neoliberal, 

como coloca Filgueiras (2006), isso ocorreu pela dificuldade de fortalecer os diferentes 

interesses das frações do capital, até então presentes no moribundo Modelo de Substituição de 

Importações
4
, na Constituição do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST), na criação 

da Central Única dos trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT) e na 

realização de cinco greves gerais entre 1983 e 1989. A demora do projeto neoliberal se impor, 

no interior das classes dominantes, foi devido à complexidade da estrutura produtiva do país. 

O processo de implantação e evolução do projeto neoliberal no Brasil passou por 

pelo menos três momentos diferentes segundo Filgueiras (2006): início da década de 1990, 

uma fase inicial, bastante turbulenta, de ruptura com o Modelo de Substituição de 

Importações e implantação das primeiras ações concretas de natureza neoliberal (Governo 

Collor); em seguida uma fase de ampliação e consolidação da nova ordem econômico-social 

neoliberal (primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso - FHC); e por último, uma fase de 

aperfeiçoamento e ajuste do novo modelo, na qual se amplia e consolida-se a hegemonia do 

capital financeiro no interior do bloco dominante (segundo Governo FHC e Governo Lula).  

O que se identifica como sendo o modelo econômico neoliberal no Brasil –com sua 

respectiva dinâmica macroeconômica extremamente instável–,se estruturou através 

de profundas mudanças –capitaneada por sucessivos governos– em, pelo menos, 

quatro dimensões estruturais, quais sejam: 1) a relação capital/trabalho; 2) a relação 

entre as distintas frações do capital; 3) a inserção internacional (econômico-

financeiro) do país e 4) a estrutura e o funcionamento do Estado. (FILGUEIRAS, 

2006, p. 187). 

 

                                                             
4
 Modelo de Substituição de Importações é um processo que leva ao aumento da produção interna de um país e a 

diminuição das suas importações. Ao longo da história econômica mundial, os processos de substituição de 

importações foram desencadeados por fatores políticos ou econômicos, e foram resultado de ações planejadas ou 

imposição das circunstâncias. Em todo caso é uma medida característica de governos protecionistas. 
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No Brasil, a seguridade social tem característica dos modelos Bismarckiano, na 

lógica de seguros, caracterizando a Previdência Social e do modelo Beveridge, na lógica dos 

direitos, de caráter universal, destinados a todos os cidadãos ou submetidos a condições de 

pobreza, mas garantindo mínimos sociais a todos em condições de necessidade, nestes 

caracterizaram-se a Saúde e a Assistência Social. 

Foi através da Constituição Federal de 1988 que surge o modelo de Seguridade, 

um marco que estruturou a proteção social brasileira, incluindo a Saúde e a Assistência 

Social, como política pública para a população sem vínculos trabalhistas formais. Buscou-se a 

universalização da cidadania e a consagração dos direitos sociais, conforme apontado por 

Carinhato (2008) apud Fleury, (2004). No Brasil, a política social “É uma dimensão 

necessária da democracia nas sociedades modernas e está estreitamente ligada aos valores da 

equidade”. (CARINHATO, 2008). 

 Como afirma Carinhato (2008), as políticas sociais brasileiras se 

desenvolveram no início do século XX, configurando um modelo de proteção social somente 

alterado com a Constituição Federal de 1988. O sistema de proteção social brasileiro, até final 

da década de 1980, combinou um modelo de seguro social na área da previdência, incluindo a 

atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população sem vínculos trabalhistas 

formais. 

 O novo modelo de seguridade social teve como base os princípios da justiça 

social, o que tornou necessário a extensão da cobertura a população brasileira. A integração 

da política de previdência, saúde e assistência formando o tripé da seguridade social, instituiu 

a ideia de direitos sociais universais. Antes disso, esses direitos eram restritos à população 

beneficiária da previdência. 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (BRASIL, 1988). 

 

 O novo formato constitucional da proteção social ficou caracterizado pela 

universalização da cobertura, reconhecimento dos direitos sociais, do dever do Estado, 

subordinação das ações privadas à regulação estatal, além da participação da sociedade e a 

descentralização político-administrativa, adotados como princípios e diretrizes legais. 
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 O financiamento da Seguridade Social provém de recursos de diferentes fontes
5
 

e é distribuído entre a Saúde, Assistência Social e Previdência Social. As normas legislativas, 

jurídicas da seguridade ficaram promulgadas por suas Leis Orgânicas em cada área que 

determinam os direitos e as condicionalidades do acesso para cada política. 

 Contudo, os princípios constitucionais que ampliaram a Seguridade brasileira, 

passam a sofrer os ataques neoliberais, adotados pelo Estado brasileiro a partir dos anos 1990, 

como já foi colocado, principalmente na política previdenciária. 

Segundo Pereira (2007, p.2) os neoliberais afirmam que as raízes da crise se 

localizavam no poder dos sindicatos, do movimento operário que corroía a base da 

acumulação capitalista (pressão salarial) e no aumento dos gastos sociais pelo Estado, pois 

desestimula o lucro das empresas privadas, que diminuem sua produção, em função dos 

serviços que estão sendo oferecidos pelo Estado. Ou seja, a proposta é um Estado mínimo na 

concessão de direito aos trabalhadores. Os direitos sociais, conquistados pelas lutas dos 

trabalhadores no Brasil começam a ser atacados e as políticas públicas passam por um 

processo de reestruturação para se adequar a esse novo projeto econômico. 

A autora supracitada afirma ainda que vivenciamos um processo de 

democratização política, quando se estabelecem as bases econômicas que têm como eixo a 

reestruturação produtiva e flexibilização da produtividade. Como consequência se agrava o 

desemprego e a economia informal que apresenta sinais de crescimento. O trabalho informal é 

uma das “saídas” encontradas pelos trabalhadores para fugir da crise. 

Silva (2015, p.140) afirma que o Brasil assumiu essa perspectiva, especialmente a 

partir da segunda metade da década de 1990, seguindo o mesmo padrão dos países periféricos, 

subordinado aos ditames dos organismos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário 

                                                             
5
 O financiamento da Seguridade Social é previsto no art. 195 da Constituição Federal como um dever imposto a 

toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais.Além das fontes de custeio previstas no 
texto constitucional, este permite a criação de outras fontes, mediante lei complementar, seja para financiar 

novos benefícios e serviços, seja para manter os já existentes ou aumentar seu valor. No âmbito federal, o 

orçamento da Seguridade Social é composto pelas receitas da União; receitas das contribuições sociais (das 

empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; dos empregadores 

domésticos; dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; das empresas, incidentes sobre 

faturamento e lucro; incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos). De acordo com o art. 27 da Lei 

8.212/91, constituem outras receitas da Seguridade Social as multas, a atualização monetária e os juros 

moratórios; a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros; as 

receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;as demais 

receitas patrimoniais, industriais e financeiras; as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 50% 

(cinquenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição 

Federal; 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita 
Federal e outras receitas previstas em legislação específica. Dados do site: http://www.normaslegais.com.br 
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Internacional e o Banco Mundial. A financeirização do capital, a reestruturação produtiva e a 

reorientação das funções do Estado ocorreram interligadas e impuseram mudanças ao mundo 

do trabalho e à macroeconomia, que repercutiram no aprofundamento das desigualdades 

sociais, na elevação da concentração de renda, no desemprego elevado e prolongado, na 

precarização do trabalho e na queda da renda média real dos trabalhadores naquele final de 

década. 

As condições de trabalho na contemporaneidade são reflexos da crise estrutural do 

capital e está como uma das barreiras para que o trabalhador tenha ou mantenha sua cobertura 

previdenciária.  

O Estado se reduz para direitos sociais e intensifica a informalidade no trabalho, 

além do desemprego, a desproteção trabalhista, aumento da exploração da força de trabalho, 

causando ainda mais desigualdade e intensificando as expressões da Questão Social. 

Esse processo imposto pelo capital globalizado interfere na vida dos 

trabalhadores, cujas relações de trabalho precarizados e a falta de emprego formal, limitam as 

condições para que estes acessem a Previdência Social, pois não conseguem contribuir e não 

se tornam segurados do INSS. Ficam sem cobertura previdenciária, logo sem acesso aos 

benefícios: auxílio-doença, ao auxílio-maternidade, a aposentadoria, a pensão, ao auxílio-

reclusão, entre outros. 

Conforme é colocado por Lourenço at. al. (2017), com o argumento de baixo 

crescimento econômico, desemprego, queda na arrecadação e desequilíbrio nas contas 

públicas constrói-se a crise fiscal do Estado e para solucionar esta crise é preciso que o Estado 

passe por reformas ou “contrarreformas”. 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995 a contrarreforma 

da Previdência Social é defendida como estratégia para controlar a dívida pública, estabilizar 

a economia e conquistar a confiança de investidores estrangeiros. A PEC n. 33
6
 é 

encaminhada ao Congresso Nacional com a proposta de alterar a aposentadoria e benefícios 

dos segurados da Previdência Social pública, atingindo os que são cobertos pelo Regime 

                                                             
6 PEC n. 33 modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências. A 

lei complementar estabelece normas de transição, fixa as diretrizes quanto ao: tempo de contribuição adicional a 

ser exigido pelo novo regime, que será reduzido segundo a proporção direta existente entre o tempo de serviço 

ou contribuição já cumprido e o requerido pelas normas vigentes, para fins de aposentadoria com valor 

equivalente ao total do salário-de-benefício ou com proventos integrais, e a elevação do prazo de carência e 

número de salários de contribuição que será feita de forma gradativa. Alterando a Constituição Federal de 1988.  

Dados do site https://www.camara.leg.br 
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Geral da Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), com 

exceção dos militares das Forças Armadas.  Foi aprovada três anos depois em 1998 como 

Emenda Constitucional n. 20
7
. As mudanças colocadas foram: aumento do tempo de 

contribuição e demora do acesso à aposentadoria tanto para RGPS e RPPS; instituiu o Fator 

Previdenciário
8
, uma espécie de multa para quem quisesse se aposentar sem ter cumprido os 

requisitos instituídos; colocou regras comuns aos dois regimes (RGPS e RPPS), estabelecendo 

um teto para as aposentadorias, no entanto, não foi aprovado o teto das aposentadorias dos 

funcionários públicos federais devido às intensas manifestações da categoria contra a medida. 

 Para justificar a contrarreforma da Previdência Social, o governo de FHC 

discursou sobre a existência da desigualdade entre os benefícios e aposentadorias do RPPS, 

em que seus segurados teriam direito a aposentadoria integral e que a existência dos dois 

regimes (Geral e Próprio) significava grande injustiça.  

Apesar da grande esperança da classe trabalhadora no governo Lula, de ter seus 

interesses representados, assim como no governo FHC, a agenda do Banco Mundial e do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) continuou a ser implementada. No governo Lula a 

contrarreforma atingiu trabalhadores públicos e sugeriu o fortalecimento da previdência 

privada como renda complementar. 

 A PEC n. 40
9
, aprovada em 2003, fixou o teto de remuneração e proventos para 

os funcionários públicos e agentes políticos, ao estabelecer um teto para as aposentadorias 

(Regime Geral e Próprio) pretendeu-se incentivar a previdência privada. Esta contrarreforma 

praticada no governo Lula atende aos interesses do capital financeiro, deu continuidade à 

política de restrição do papel do Estado na efetivação dos direitos sociais, como é colocado 

por Lourenço at. al. (2017). 

                                                             
7
 Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 

8 Instituído pela lei complementar em 1999, no governo FHC - aumento do tempo de contribuição e diminuição 

do gozo do benefício, pois o valor para quem se aposenta mais cedo fica reduzido, com isso fazendo com que o 
contribuinte permaneça mais tempo no mercado de trabalho.  Foi uma resposta ao aumento da expectativa de 

vida da população brasileira. 
9 PEC n. 40 / 2003, atribui competência ao STF para fixar os subsídios de seus membros que valerá como teto de 

remuneração e de proventos dos servidores públicos e dos agentes políticos. Estabelece critérios de contribuição 

para o servidor inativo e fixando a base de cálculo para a aposentadoria. Extingue as regras de transição para a 

aposentadoria voluntária, com ressalvas de opção de redução do valor para cada ano de antecipação. Institui a 

"Reforma Previdenciária" ou "Reforma da Previdência Social". Altera a Constituição Federal de 1988. Dados do 

site: https://www.camara.leg.br/ 
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 No governo Dilma, a contrarreforma afetou a Previdência Social promovendo 

desonerações às empresas e mudanças no acesso à pensão por morte, auxílio-doença, reclusão 

e defeso, além desses, houve mudanças no abono salarial e seguro desemprego. Essas 

mudanças, conforme Lourenço at. al. (2017) tiveram o objetivo de minimizar os valores pagos 

mensalmente e reduzir o tempo de acesso a esses benefícios. 

 As medidas provisórias n. 664 e 665
10

, como destaca Salvador (2015) 

promoveram dificuldades para o acesso aos direitos previdenciários e ao seguro-desemprego, 

“seguindo a tendência neoliberal de reduzir os gastos sociais e promover o desvio de recursos 

para esfera financeira, bem como estimular a previdência privada.” (LOURENÇO at. al., 

2017, p. 478). 

 O governo de Dilma Rousseff, através da Lei n. 13.183/2015, cria uma 

alternativa ao Fator Previdenciário (instituído por FHC), quando o trabalhador alcançar certa 

pontuação, sendo 85 pontos para mulher e 95 pontos para homem.  

 A Previdência Social no governo Temer também sofreu com impactos da 

contrarreforma, com a extinção do Ministério da Previdência Social a substituindo pela 

Secretaria Nacional da Previdência vinculada ao Ministério da Fazenda. Esta vinculação foi 

estratégia do capital financeiro de colocar os direitos previdenciários sob  tutela do mercado, 

transformando-os em mercadorias. 

 A proposta de contrarreforma do governo Temer buscou através da PEC 287/ 

2016
11

 atingir  os benefícios nos dois regimes previdenciários (RGPS e RPPS); retardando o 

início do período de gozo da aposentadoria; reduzindo  substancialmente os valores dos 

benefícios; convergindo regras entre segmentos, onde os trabalhadores rurais ficam com 

mesmas regras dos trabalhadores urbanos. Os professores da educação básica iguais aos 

demais trabalhadores, mulheres com mesmas regras dos homens, servidores públicos iguais 

aos trabalhadores da iniciativa privada. O salário mínimo (SM) deixaria de ser o piso da 

Previdência e da Assistência, sendo desvinculado dos valores de pensões e do BPC; aumento 

progressivo da idade mínima de aposentadoria (65 anos) e do BPC (70 anos) de acordo com a 

evolução da longevidade da população e estímulos à previdência privada. 

                                                             
10

 Medida Provisória n. 664 altera o tempo de duração do benefício em alguns casos; o fim da reversão das cotas 

em favor dos demais dependentes; o valor da pensão; o tempo mínimo de contribuição para requerimento do 

benefício e de comprovação do casamento ou união estável. A Medida Provisória n. 665 trata sobre o abono 

salarial e o seguro-desemprego auxílio-doença. 
11

 Proposta de emenda Constitucional – PEC 287/16, pretende alterar os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 
203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelecer regras de transição e dá outras 

providências. 
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 Ainda as propostas colocadas junto com a Emenda Constitucional 95, que 

congelou gastos da Saúde, Educação, Previdência e Assistência Social (PEC 55 no Senado), 

consideram as políticas de Previdência e Assistência como gastos desnecessários, que 

agravam o desequilíbrio financeiro, onerando o orçamento do Estado. Apesar da motivação 

fiscal da PEC 287, o governo não lançou qualquer medida para reduzir a profunda injustiça 

tributária que existe no país. Desconsidera o peso dos gastos com juros que representa uma 

transferência maciça de recursos da população para pessoas físicas e jurídicas que dispõem de 

aplicações em título da dívida brasileira. 

 Além do congelamento dos gastos sociais o governo Temer propôs a reforma 

trabalhista
12

, aprovada, e que dentre as alterações estão: o parcelamento das férias; jornada 

diária (12 horas, que terá que ser seguida por 36 horas ininterruptas de descanso); jornada 

intermitente (prestação de serviços com interrupções, em dias alternados ou apenas por 

algumas horas na semana); terceirização; demissão em acordo (a demissão em comum acordo. 

Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20%, e o aviso prévio fica restrito 

há 15 dias. Além disso, o trabalhador tem acesso a 80% do dinheiro na conta do Fundo, mas 

perde o direito a receber o seguro-desemprego), são essas algumas das alterações.  

É claro o retrocesso que se vivencia, direitos conquistados com lutas através dos 

trabalhadores estão sendo substituídos por ajustes que só favorecem os empresários, 

detentores do capital. 

Outra questão que se vivencia na contemporaneidade é o desejo de garantir o 

mínimo da força de trabalho essencial para a produção, cada vez mais tecnológica, 

informatizada e robotizada, e ao mesmo tempo dispor de um confortável exército de reserva, 

para manutenção da regularidade da produção. Isso se dá devido ao crescimento cíclico da 

indústria moderna, as suas necessidades de expansão e retração do capital funcionam como 

um dos agentes mais ativos do exército industrial de reserva. 

No atual governo do presidente Jair Bolsonaro (iniciado em janeiro 2019), vem 

colocando como pauta a aprovação da reforma da Previdência, ou melhor, como chamamos 

contrarreforma da Previdência.  

A PEC n. 6/2019 encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso, traz 

diversas questões que vão além da reforma da Previdência, é um Projeto de Emenda 

                                                             
12 PEC 287/2016. 
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Constitucional que propõe alterações além dos direitos previdenciários, como também na 

Assistência, na Saúde do Trabalhador, PIS/PASEP.  

Os ataques aos direitos dos trabalhadores com esta contrarreforma, conforme 

dados do site BBC,
13

 prevê uma idade mínima de aposentadoria para trabalhadores da 

iniciativa privada aos 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens), com 20 anos de contribuição. 

Hoje, a aposentadoria por idade exige 60 e 65 anos, com 15 anos de contribuição 

previdenciária. O texto proposto também acaba com a possibilidade de aposentadoria por 

tempo de contribuição, que existe hoje para mulheres que completarem 30 anos contribuindo 

para o INSS e homens que atingirem 35 anos. 

Segundo o texto encaminhado para o Congresso
14

, o segurado poderá optar pela 

forma que for mais vantajosa para ele. A primeira delas é um sistema de pontos que soma a 

idade ao tempo de contribuição do segurado, que continua fixado em 30 anos para mulheres e 

35 anos para homens. Esse total deve ser de 86 para mulheres e 96 para homens em 2019 e 

sobe gradativamente até 2033, quando chega a 100 pontos para mulheres e 105 para os 

homens.  

A segunda regra exige o mesmo tempo de contribuição, além de uma idade 

mínima pré-estabelecida. Esse piso etário sobe seis meses a cada ano: começa em 56 anos 

para mulheres e 61 anos para homens e vai até os 65 e 62 anos.  

A terceira opção prevista no texto é para quem está a dois anos de cumprir o 

tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria, segundo a regra atual, que é de 30 anos 

(mulher) e 35 anos (homem). Estes poderão optar pela aposentadoria sem idade mínima, mas 

será aplicado o fator previdenciário, além de um "pedágio" de 50% do tempo que falta. 

Alterações também para os trabalhadores rurais, que hoje têm regras 

diferenciadas, passam a ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres (mesma regra 

válida atualmente para os homens). A proposta vai aumentar a idade mínima para 

aposentadoria das mulheres. Pela regra vigente, podem se aposentar a partir dos 55 anos. O 

governo quer passar a exigir 20 anos de contribuição dos trabalhadores rurais. Hoje, existe um 

tempo mínimo de atividade rural, de 15 anos. Outra novidade é que passa a ser exigido um 

valor mínimo anual de contribuição previdenciária do grupo familiar, de R$ 600,00. Hoje, não 

existe essa cobrança. 

                                                             
13

 Dados do site: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47312686 

14
 É a chamada regra de transição proposta pela PEC nº6 
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A proposta cria novas regras para a contribuição dos trabalhadores durante a idade 

ativa, tanto para servidores quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Hoje, os 

contribuintes do INSS pagam um valor entre 8% e 11% de todo o salário, a depender do nível 

de rendimento. Esse modelo seria substituído por uma tabela cujas alíquotas incidem sobre 

diferentes faixas da remuneração, como no imposto de renda. Na prática, as alíquotas efetivas 

variam de 7,5% para quem recebe até um salário mínimo a 11,68% para quem ganha a partir 

de R$ 3 mil. 

Outro ponto é a idade mínima de aposentadoria dos funcionários públicos que 

sobe de 55 para 62 anos as mulheres e de 60 para 65 anos os homens, as mesmas que valem 

para os trabalhadores do setor privado. O tempo mínimo de contribuição passa de 35 anos 

para homens e 30 para mulheres, com a exigência de 10 anos de serviço público e 5 anos de 

tempo no cargo em vigor. 

A regra de transição do RPPS também prevê um sistema de soma de pontos com 

idade e tempo de contribuição que vai de 2019 a 2033. Para as mulheres, a soma de idade e 

tempo de contribuição sobe gradativamente de 86 em 2019 para 100 em 2033, enquanto, para 

os homens, os pontos evoluem de 96 em 2019 a 105 em 2028. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é parte da política de 

Seguridade Social (benefício da assistência social) é também desconstruído pela proposta do 

governo. Hoje é pago àqueles com mais de 65 anos em situação de baixa renda (com renda 

familiar per capita de um quarto de salário mínimo) e a pessoas com deficiência, um salário 

mínimo. Com a proposta, as regras para os idosos são modificadas, o benefício passa a ser por 

etapas, para quem tem a partir de 60 anos, o pagamento será de R$ 400; para quem tem mais 

de 70, de um salário mínimo. 

Pela proposta do governo, todos os novos parlamentares passam a se aposentar 

pelas regras do RGPS e, portanto, não têm mais direito a aposentadoria especial. 

Outro principal ponto da PEC do governo Bolsonaro é que a partir de janeiro de 

2024, haverá um ajuste da idade mínima para todas as categorias a cada quatro anos. Esse 

aumento ocorrerá de acordo com a expectativa de sobrevida dos brasileiros a partir dos 65 

anos. Ou seja, quando aumentar o tempo esperado de vida dos idosos, subirá também a idade 

em que eles vão poder se aposentar. 
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Pensando na análise feita pela professora Sara Granemann (ESS/UFRJ),
15

 em vídeo 

publicado na página Esquerda Online sobre a PEC do governo Bolsonaro em que  aprofunda a 

proposta de reforma do governo Temer e faz combinação com os ajustes fiscais que foram 

feitos desde o governo de FHC (1998) e Lula (2003), essa PEC está dirigida a todos os 

trabalhadores, sejam do Regime Geral ou do Regime Próprio, afetando tanto os trabalhadores 

do tempo presente como os trabalhadores do tempo futuro, essa contrarreforma subtrai 

direitos no presente e subtrai possibilidades de vida melhor para os trabalhadores do futuro, 

ou seja, os jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, terão no futuro 

condições de aposentadoria mais dramática, recuada, cruel e miserabilizada. Essa PEC ataca 

com muita crueldade os direitos dos trabalhadores do RGPS e RPPS (trabalhadores 

Municipais, dos Estados, DF, servidores Federais), os trabalhadores rurais e urbanos, sejam 

homens ou mulheres, mas, sobretudo as mulheres que possuem múltiplas jornadas de 

trabalho.  

Essa PEC está dirigida a totalidade da classe trabalhadora sejam os trabalhadores 

empregados ou os cidadãos que dão entrada no BPC, toda a população será atingida. O 

interesse é fortalecer a Previdência privada, complementar. 

 Nesse contexto de contrarreforma da Previdência Social brasileira e de novas 

exigências do mercado de trabalho que atingem os trabalhadores de todo país que se 

encontram inseridos como segurados do programa de Reabilitação Profissional, tema a ser 

discutido no capítulo que se segue. 

                                                             
15 Professora doutora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz um amplo debate sobre a política 

previdenciária. 
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3 SERVIÇO SOCIAL NA PREVIDÊNCIA E OS DILEMAS DA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

3.1 A Reabilitação Profissional no Brasil: qual sua real efetividade? 

A política de Previdência Social é operacionalizada no Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), tendo como objetivo principal a concessão de benefícios aos seus 

segurados, substituindo sua renda por ocasião da perda da capacidade para o trabalho, por 

motivos diversos, como doença, invalidez, maternidade, ou para dependentes conforme em 

caso de reclusão ou morte do segurado. Seu público/ segurados são os trabalhadores (do 

mercado formal/informal, contribuintes ou não da Previdência Social), aposentados, 

pensionistas, desempregados, acidentados, idosos e pessoa com deficiência (SCARANELLO, 

2006).  

A Previdência Social, junto com a Saúde e Assistência Social compõe a 

Seguridade Social, que é política pública de proteção social com os seguintes benefícios: 

aposentadoria (por idade, por invalidez, por tempo de contribuição), auxílio- doença, auxílio- 

acidente, auxílio- reclusão, pensão por morte, salário maternidade e salário família. O 

programa da Previdência Social, a Reabilitação Profissional, será objeto de estudo do presente 

trabalho. 

Como já apresentado no capítulo anterior, o trabalho é atividade característ ica do 

ser humano, é por meio do trabalho que o homem se afirma como um ser social, onde ele 

pode atender suas necessidades básicas (IAMAMOTO, 1998, p. 60). O trabalho é considerado 

um elemento motivador de mudanças objetivas e subjetivas, a partir da capacidade libertadora 

do homem de decidir e escolher o produto final do seu trabalho. 

No entanto, a ideia de produtividade no capitalismo, segundo Iamamoto (2007), 

revela a força produtiva social do trabalho e as condições de seu desenvolvimento, que 

aparecem como obra do capital contra o trabalhador. 

O caráter social do trabalho, assim como as forças naturais e a ciência, as forças 

produtivas gerais da sociedade, enfrentam o trabalhador coletivo submetido aos 

meios e às condições materiais de produção desenvolvidas em larga escala, como 
potências do capital, alheias ao trabalhador individual às quais se encontra 

subsumido. Essa relação é, na sua simplicidade, uma inversão: a personificação de 

coisas e a coisificação de pessoas. Aquela produtividade consiste, sobretudo, na 

coação para obter trabalho excedente. (IAMAMOTO, 2007, p. 73).  
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A produtividade do trabalhador representa o quanto de lucro ele aferirá ao seu 

patrão. Conforme Iamamoto (2007) coloca, a noção de trabalho produtivo restringe-se, uma 

vez que a produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, mas essencialmente de 

mais-valia, na qual o trabalhador não produz para si, mas para o capital: “apenas é produtivo o 

trabalhador que produz mais- valia para um capital ou serve à autovalorização do capital”. 

(IAMAMOTO, 2007, p. 73). 

 O capital em seu movimento de valorização produz a invisibilidade do trabalho 

e a banalização do humano, condizente com a indiferença ante a esfera das necessidades 

sociais e dos valores de uso. (IAMAMOTO, 2007, p.53).  

Diante disso, ser um trabalhador produtivo se coloca como desafio ainda maior 

para aqueles que se encontram limitados pela deficiência ou por alguma doença que tenha 

cerceado sua capacidade laborativa. Para o sistema, a noção de eficiência é sinônimo de 

produtividade, e quando o indivíduo não consegue mais produzir  é excluído pelo capital.  

Com a reestruturação produtiva e as mudanças no mundo do trabalho cada vez 

mais, busca-se a figura do trabalhador polivalente, multifuncional, que esteja apto para 

exercer várias funções dentro de uma empresa. É demandado capacidade para responder de 

forma eficaz as exigências do mercado e assumir funções de outros trabalhadores.  

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador “polivalente e 

multifuncional” da era informacional, capaz de operar com máquinas com 

controle numérico [...]. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores 

precarizados, sem qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-
time, emprego temporário, parcial, ou então vivenciando o desemprego 

estrutural. (ANTUNES, 2011, p. 198). 

 

Essas mudanças pautadas na flexibilização refletem consequências diretas na 

saúde do trabalhador, que passa a ter sua capacidade laborativa comprometida,  ao inserir-

se em condições precárias e multifuncionais de trabalho. Ao adoecerem, os trabalhadores 

tornam-se disfuncionais ao mercado de trabalho, pois, conforme Abramides e Cabral 

afirmam (2003, p. 07), “a força de trabalho, considerada mercadoria básica no processo de 

produção capitalista, é requerida pelo mercado, mas lhe é exigido ter a saúde necessária 

para executar um processo de trabalho [...]”, e é consumida até o seu desgaste. 

Em vista disso, o trabalhador que possui limitação em sua saúde física ou 

deficiência tem estes agravantes como barreira para se inserir ao mercado de trabalho.  

Além das legislações existentes para garantir os direitos das pessoas com 

deficiência, a Reabilitação Profissional do INSS tem o objetivo de oferecer ao segurado 
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readaptação para retorno ao mercado de trabalho, quando o trabalhador não tem mais 

condições de exercer a atividade que antes exercia é uma possibilidade que o trabalhador tem 

de exercer/ aprender uma nova função. 

Quando o segurado é encaminhado à reabilitação profissional, o trabalhador deve 

obrigatoriamente cumprir as etapas do programa que, consiste na análise conjunta de médicos 

peritos e profissionais de referência e de suas condições socioeconômicas; nível de 

escolaridade e do potencial laborativo do trabalhador e na solicitação à empresa de função 

compatível com as restrições observadas.  

Segundo Miranda (2018), a reabilitação profissional brasileira, presente na 

legislação previdenciária, tem mais de setenta anos de funcionamento e tem em sua trajetória 

histórica características de ajustes e “desajustes”. As ações criadas pelo programa de 

reabilitação profissional estiveram ligadas às questões macroestruturais do sistema 

previdenciário no país, esta lógica economicista e burocrática caracteriza o serviço que atende 

os trabalhadores segurados. 

O serviço de reabilitação profissional no Brasil iniciou-se durante o governo de 

Getúlio Vargas, através do Decreto – Lei nº 7.036 (10 de novembro de 1944), cujas ações 

eram realizadas pelas Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) e pelos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs). Segundo Miranda (2018), nesse período, apenas algumas 

categorias tinham acesso ao serviço de reabilitação profissional. 

O serviço de reabilitação profissional se institucionalizou através da Lei Orgânica 

da Previdência Social (Lei nº 3.807 de 1960), por meio dessa Lei as instituições 

previdenciárias tinham o dever de realizar atividades de reabilitação profissional. O governo 

instituiu centros especializados (Centros de Reabilitação profissional- CRP) que eram 

responsáveis pela prestação dos serviços de reabilitação profissional e administrar os gastos 

com a administração e recursos humanos. 

Na década de 1960 o programa de reabilitação profissional se consolidou através 

de importantes acontecimentos, como a estatização do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), a 

unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, com a criação do Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS), que possibilitou nos anos seguintes à inclusão de outras categorias 

profissionais, bem como permitiu a expansão do serviço de reabilitação profissional em outros 

lugares do país. 

Nas décadas de 1970 e 1980 o programa de reabilitação profissional recebeu 

grande investimento em sua infraestrutura e de pessoal, conforme colocado por Miranda 
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(2018), esse investimento permitiu a expansão dos CRPs e das unidades menores, chamadas 

Núcleos de Reabilitação Profissional (NRPs), ambos do INPS e anos depois do INSS. 

Com a forte crise que o país enfrentou ao final da década de 1980 e início de 

1990, dificultou a reinserção do trabalhador ao mercado de trabalho. Como destaca Miranda 

(2018), ao passo que, o modelo de atenção à saúde realizada pelo serviço de reabilitação 

profissional era insuficiente frente às alterações do processo produtivo, que ocasionou um 

novo quadro de morbidade dos trabalhadores: “a coexistência de acidentes de trabalho típicos 

e as doenças ocupacionais de evolução crônica e de forte sofrimento psíquico. Além do 

cenário político que o país passava de profundas transformações, particularmente por um 

processo de redemocratização após um longo período de regime ditatorial. Foi um momento 

marcado por fortes mobilizações sociais com destaque ao movimento sindical e sanitário” 

(MIRANDA, 2018, p. 4). 

Nesse período foi instituída a atual Constituição Federal em 1988, que determinou 

um novo modelo de Seguridade Social. Esse cenário, segundo Miranda (2018), começou a 

trazer mudanças para reabilitação profissional. Em 1992 foi instituía a comissão Executiva 

Interministerial de Saúde do Trabalhador, que ao avaliar o serviço de reabilitação profissional 

levantou diversas críticas ao programa e propôs a descentralização e revisão dos métodos 

empregados e reforçou a importância de aproximação das áreas da Saúde, Trabalho, Educação 

e Ação Social. 

No entanto, o autor supracitado coloca que as críticas reconhecidas não foram 

capazes de superar a lógica conservadora, burocrática e economicista da Previdência, desse 

modo, rejeitou-se a transferência da reabilitação profissional para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), (com isso excluiu-se a possibilidade do serviço de reabilitação profissional se tornar 

de acesso universalizado).  

Diante disso, mudanças na organização dos serviços e na concessão de benefícios 

da Previdência Social aconteceram por meio da Lei nº 8.213 de 1991. Para Miranda (2018) 

apud Takahashi (2008), essas alterações estão associadas às diretrizes neoliberais de redução 

de políticas públicas.  

Nesse contexto, foi implantado um Plano de Modernização da Reabilitação 

Profissional, que segundo Miranda (2018), representou redução do modelo assistencial dos 

serviços de reabilitação profissional, eliminando atividades terapêuticas, de recuperação e de 

ampliação da capacidade laborativa. O que ocorreu foi um desmonte do serviço, causado pela 

redução dos investimentos, desativação dos CRPs e NRPs e divisão das equipes 
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multidisciplinares, com descentralização dos serviços para as agencias do INSS. Assim, com 

o passar dos anos, o serviço de reabilitação profissional foi sendo reduzido e alterado. 

Em 2001, foi implantado o Programa Reabilita modelo que vigora até os dias de 

hoje e tem como objetivo a habilitação do trabalhador em outra atividade através de cursos e 

treinamentos, sob a orientação de profissionais e do perito médico, com as seguintes funções 

básicas: incapacidade laborativa, orientação e acompanhamento do programa profissional, 

articulação com a comunidade; e pesquisa de fixação no mercado de trabalho (MANUAL 

TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, 

2016). 

Em 2009 foi criada a DISART – INSS, que entre diversos objetivos, tem a 

intenção de melhorar o programa de reabilitação profissional. Em 2010, o INSS publicou a 

Resolução nº 118, que possibilitou a realização de parceiras com entidade públicas ou 

privadas para a prestação de alguns serviços, entre eles, atendimento assistencial 

especializado, elevação da escolaridade, avaliação e treinamento profissional e promoção de 

cursos profissionalizantes (MANUAL TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, 2016). 

Já em 2011, o Poder Executivo aprovou a Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho (PNSST), com a inclusão da reabilitação profissional como um dos princípios 

estruturantes (BRASIL, 2012). 

Em 2012, os ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, da Saúde 

e do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria Interministerial nº323, 

instituíram o Grupo de Trabalho responsável pela avaliação e proposição de Políticas de 

Saúde e Segurança no Trabalho (GTSST). Esse GT elegeu os temas do modelo pericial do 

INSS e a reabilitação profissional como prioritários para discussão (BRASIL, 2012). 

A partir de 2013, iniciou-se um movimento interno no INSS para tentar alinhar o 

serviço de reabilitação profissional com a Saúde do Trabalhador. Conforme Miranda (2018), 

um importante avanço do projeto integral de reabilitação profissional, foi à reorientação das 

diretrizes teóricas, técnicas e normatizadoras por meio da promulgação do Decreto Lei nº 

8.725/2016 que instituiu a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral, e da atualização do 

Manual Técnico de Procedimentos da Área da Reabilitação Profissional, ambas ocorridas no 

ano de 2016.  

O Decreto Lei nº 8.725/2016, (de 27 abril de 2016), foi um marco importante para 

iniciar o debate na reorientação da reabilitação profissional, pois instituiu a Rede Intersetorial 
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de Reabilitação Integral para pessoas com deficiências, com vistas à integração e à articulação 

permanente entre serviços e ações das políticas de saúde, previdência social, trabalho, 

assistência social, educação, entre outros. A partir desse decreto, o Estado reconheceu que a 

eficácia da reabilitação profissional só é possível por intermédio de uma “política transversal 

e intersetorial, que envolva uma rede integrada e articulada de ações e serviços que englobe 

todos os níveis de assistência à saúde do trabalhador”. (MIRANDA, 2018 p. 7). 

O trabalhador pode ser afastado do trabalho por motivo de acidente ou 

adoecimento fora do espaço ocupacional, exemplo: acidente, doenças crônicas ou por acidente 

no ambiente de trabalho por esforço repetitivo em alguma atividade que levou a uma grave 

lesão, por exemplo.
16

 

Quando o segurado é encaminhado à reabilitação profissional tem como registro 

de entrada ao programa o preenchimento de seu prontuário pessoal e entra na fila de espera 

até ser atendido por um profissional. É importante destacar que estar em fila de espera não 

quer dizer que o segurado seja elegível ou tenha perfil para entrar no programa de 

reabilitação. Isso ocorre pelo fato de segurados encaminhados ao programa sem estar dentro 

dos critérios para fazer parte do programa, mas sobre isso será melhor discutido mais a frente. 

Primeiro o segurado deve passar pelos peritos da reabilitação que fazem uma avaliação da 

limitação que o impede de trabalhar. O próximo passo é a avaliação com o profissional de 

referência
17

, que faz uma entrevista com esse segurado, coletando informações sobre seu 

rendimento mensal, composição familiar, lugar onde vive, entre outras. 

Através do programa de Reabilitação Profissional são oferecidos cursos 

profissionalizantes, próteses e órteses, além de orientação profissional, a fim de que o 

segurado com baixa escolaridade busque fazer um supletivo para elevar a escolaridade, cursos 

profissionalizantes e técnicos e treinamento em algumas empresas, quando o INSS consegue 

fazer parcerias, ou seja, são colocadas várias opções para que o segurado volte ao mercado e 

saia da condição de “beneficiário”. 

                                                             
16 O INSS usa códigos para diferenciar qual o motivo de afastamento do trabalho, espécie 31 – acidente não 

relacionado ao trabalho; espécie 91 – acidente de trabalho. 
17

 Profissional de Referência pode ser o Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional ou Sociólogo. 

Sendo que, atualmente, no Programa de Reabilitação Profissional em Campos dos Goytacazes, APS 13 de Maio, 

os profissionais de referência são em sua maioria Assistentes Sociais. 
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Segundo o Manual Técnico de procedimentos da área da Reabilitação Profissional 

(2016), o programa compreende quatro funções básicas: A primeira é a avaliação do potencial 

laborativo, uma das principais etapas do processo reabiltatório onde são identificadas as 

perdas funcionais, as funções que se mantiveram conservadas, as potencialidades e estimativa 

para o retorno ao trabalho, às habilidades e aptidões e o potencial do segurado para 

aprendizagem, identificação da experiência profissional e situação empregatícia, o nível de 

escolaridade, faixa etária e mercado de trabalho. 

Segundo Teixeira e Medeiros (2016), a avaliação do potencial laborativo permite 

situar o trabalhador em seu contexto físico e psicossocial, requer ações de reabilitação 

psicofísicas e socioprofissional, dessa forma, exigindo uma avaliação contínua para uma 

constatação segura que justifique a invalidez do segurado. 

A segunda etapa se refere à orientação e acompanhamento na condução do 

reabilitando para a escolha consciente de uma nova função/atividade a ser exercida no 

mercado de trabalho considerando o conhecimento de seu potencial laborativo, os requisitos 

necessários ao exercício das profissões e oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. 

O terceiro momento acontece através da articulação com a comunidade para 

parcerias, convênios e outros, com vistas ao reingresso do segurado no mercado de trabalho.  

Como coloca Teixeira e Medeiros (2016), esse momento do processo de 

reabilitação requer do profissional de referência que acompanha o segurado, ações de 

intersetoriais e interinstitucionais. É importante estabelecer constantes parcerias na medida do 

possível para ter possibilidades de encaminhamento do segurado, visando seu retorno ao 

mercado de trabalho. 

A última etapa é a pesquisa de fixação no mercado de trabalho, que consiste no 

conjunto de ações para constatar a adaptação do reabilitado ao trabalho, a efetividade do 

processo reabilitatório e fornecimento de dados que realimentam o sistema gerencial visando 

à melhoria do serviço. 

O segurado ao ser encaminhado ao programa de reabilitação profissional precisa 

estar dentro de alguns critérios como o nível de escolaridade que possui, se tem condições 

adequadas de aprendizagem, ter quadro clínico estável que permita a inclusão no programa 

(desde que constatado que não acarretará nenhum agravamento da lesão/doença), ter 

experiências ou atividades profissionais já desenvolvidas compatíveis com o potencial 

laborativo. A inexistência de experiência profissional anterior não é considerada fator 

impeditivo para o encaminhamento do segurado à Reabilitação Profissional (MANUAL 
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TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, 

2016). 

Teixeira e Medeiros (2016) colocam que a elevação da escolaridade para trocar de 

função e conseguir se readaptar demonstra o caráter pedagógico da reabilitação profissional, 

pois neste momento o segurado tem a possibilidade de descobrir novas potencialidades. 

São situações desfavoráveis para o encaminhamento ao programa de segurados 

que apresentam doenças com prognósticos não definidos, fratura não consolidada (confirmada 

por meio de exame de imagem), que esteja no momento de pós-operatório recente, ter 

gestação de alto risco, doença em fase de descompensação e segurados que se enquadrem nos 

critérios de sugestão de aposentadoria por invalidez (MANUAL TÉCNICO DE 

PROCEDIMENTOS DA ÁREA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, 2016). 

Até que seja feita elegibilidade
18

 dos segurados, estes ficam em espera (seus 

prontuários ficam guardados até o profissional de referência apanhar o caso para fazer o 

acompanhamento), no entanto isso pode levar meses. Isto acarreta sérios impactos na vida do 

segurado, pois enquanto aguarda, este fica sem vínculo e referência na instituição, já que não 

está sendo acompanhado pelo profissional de referência da reabilitação profissional. 

Ao longo do processo de reabilitação o segurado será “capacitado” para exercer 

uma nova função ou será adaptado em outra atividade em seu órgão empregador, quando 

possuir vínculo empregatício. Quando o segurado não possui vínculo empregatício ele cumpre 

com as etapas do programa de reabilitação profissional e tem a possibilidade de ser desligado 

com o Certificado da Reabilitação Profissional. Esse certificado dá direito ao segurado de 

entrar na Lei de Cotas para Deficientes em empresas
19

, de acordo com o Decreto 3.298/1999.  

Conforme Matsuo (1997 p. 12) destaca, para a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), reabilitação profissional é: "(...) a parte contínua e coordenada do processo de 

reabilitação, que envolve a provisão de serviços profissionais; isto é, orientação e treino 

profissional, além de colocação seletiva, designando pessoas capazes para funções 

determinadas".  

                                                             
18 Após a avaliação médica com os peritos, definem a elegibilidade do segurado ao programa. A elegibilidade é 

um processo para definir se o segurado é perfil para o programa. 
19 A Lei de Cotas para pessoas com deficiência exige que toda empresa de grande porte – com cem ou mais 

empregados – deverá preencher de 2% a 5% por cento dos seus cargos, com beneficiários reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência habilitadas. 
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Nessa perspectiva o Manual Técnico de procedimentos da área da Reabilitação 

Profissional (2016) diz como deve ser o trabalho com os segurados no sentido de atendê-los 

na totalidade de suas demandas, devendo atuar compreendendo o trabalhador integrado ao seu 

meio ambiente físico, social, cultural e familiar, visando à garantia de direitos básicos, 

inclusive identificando barreiras que restrinjam a participação social do reabilitando, bem 

como facilitadores que possam favorecer a superação dessas barreiras. 

Tendo em vista que o programa de reabilitação exige respostas e soluções 

operatórias para o retorno ao trabalho, é necessário que a equipe responsável pela condução 

desta etapa estabeleça metodologia que possibilite alcançar resolutividade em conjunto com 

demais órgãos envolvidos. (TEIXEIRA E MEDEIROS, 2016, p. 9). Portanto, é importante 

que haja um planejamento adequado para atender as demandas que são trazidas pelos 

segurados, dando atenção as causas que levaram o afastamento do trabalho, dando incentivo 

para sua qualificação/ requalificação de retorno a uma vida produtiva de inclusão ao mercado 

de trabalho. 

O fato de a reabilitação profissional ter como objetivo (re)inserir o trabalhador ao 

mercado de trabalho,  no entanto não garante o emprego e nem se o mesmo conseguirá 

retornar ao mercado de trabalho. É um processo que se objetiva em cumprir etapas e dizer que 

está reabilitado através da certificação, mas reabilitado para quê? Para onde? Como alcançar 

tal objetivo se o mercado de trabalho não absorve de forma suficiente a todos os 

trabalhadores. 

Num cenária de globalização, a ética individualista e a competitividade são 

intensificadas no mundo do trabalho, que é caracterizado por um verdadeiro processo de 

transformações socioeconômicas nas esferas que vão desde os modos de produção até as 

relações sociais.  

A partir da globalização o mercado de trabalho foi se reestruturando, sendo 

requisito maior para sua manutenção o trabalho morto (máquinas, tecnologias) do que o 

trabalho vivo. A intenção é que se produza cada vez mais, com menor custo. Portanto, para 

que esse cenário se prevaleça muitos trabalhadores que antes eram requisitados, são demitidos 

de seus postos de trabalho, substituídos pela atuação de máquinas e processos automatizados.   

Segundo dados do IBGE, em 2014 o país tinha mais de 36 milhões de empregados 

do setor privado com carteira assinada. Já em 2018 esse número não chega aos 33 milhões de 
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trabalhadores. Esse foi o menor patamar de carteira assinada da série PNAD contínua
20

. Os 

dados permitem compreender como se alarga o quadro de desemprego no Brasil.
21

  

Ao contrário das décadas de 1970 e 1980, período de expansão e consolidação dos 

serviços de reabilitação profissional no Brasil, a contrarreforma do Estado, a partir dos anos 

1990, gera a diminuição dos postos de trabalho. Percebe-se ao longo das últimas três décadas 

o quanto o neoliberalismo desvirtua a lógica inclusiva do trabalhador, ainda mais quem se 

encontra em situação de incapacidade. 

A reabilitação deveria ter em essência fazer com que o trabalhador se reabilite 

para voltar a ter uma vida laboral ativa, onde o segurado entenda esse processo como 

benefício para sua vida como um todo. No entanto, o cenário caótico em que o país vive de 

crise política, disputa pela aprovação da reforma da Previdência e os altos índices de 

desemprego trazem ao trabalhador o sentimento de insegurança. A lógica do capital e do 

Estado é tornar esse trabalhador que agora está com vida laboral reduzida novamente seja 

produtivo, isto é, lançado as exigências/regras do mercado. 

As contenções de despesas que aconteceram no decorrer dos anos à política de 

Previdência afetou a reabilitação profissional e escassos recursos são vistos no programa, 

prejudicando assim sua efetividade como resultado final em readaptar o trabalhador. A 

dificuldade de cursos acessíveis aos segurados e não adesão das empresas em adaptação/ 

readaptação é um dos fatores que desde já dificultam a inclusão do segurado. 

Diante de tais circunstâncias, como cobrar do trabalhador ou exigir dele que aceite 

o que lhe é minimamente oferecido no programa com a realidade de redução de postos de 

trabalho no Brasil? É de muita crueldade não levar em consideração que são trabalhadores 

que carregam consigo experiência da vida profissional, uma família, o estigma social de estar 

incapacitado, a limitação de não poder fazer o que antes sabia, o desafio de aprender algo 

novo e a insegurança do desemprego. 

A realidade no mundo trabalho mostra que o trabalhador funciona como “peça”, 

que precisa estar sempre em funcionamento, e se essa “peça se quebrar”, é facilmente 

substituída por uma nova. Assim acontece nas relações de trabalho, se o trabalhador adoecer, 

se acidentar e precisar recorrer aos benefícios da Previdência Social, já é visto com outros 

olhos, como se sua substituição estará por vir. Isso se dá pela enorme quantidade de 

                                                             
20 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) - É uma pesquisa por amostra probabilística 

de domicílios, de abrangência nacional, planejada para atender a diversos propósitos. Visa produzir informações 

básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País e permitir a investigação contínua de 

indicadores sobre trabalho e rendimento. 
21 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/minuto-ibge.html (Acesso dia 13 de junho de 2019). 
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trabalhadores que sobram e que não conseguem entrar no mercado de trabalho, formando um 

exercito à disposição do capital. É por isso que o capitalista facilmente substitui o trabalhador 

que não se “encaixa” nas engrenagens, para fazer a máquina funcionar. 

É jogar na “conta” do segurado e do mercado a responsabilidade o êxito de sua 

reabilitação e de sua reinserção ao trabalho. 

 

3.1.1 O Programa de Reabilitação Profissional em Campos dos Goytacazes 

Campos dos Goytacazes é um município do estado do Rio de Janeiro, situado no 

norte fluminense. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados do 

censo 2018 informa que o município possui uma população de 503.424 pessoas, é a mais 

populosa cidade do interior do estado e o município com a maior extensão territorial 

do estado, ocupando uma área de 4.026 quilômetros quadrados.  

Além disso, a cidade é um importante centro comercial e financeiro que abrange o 

norte e noroeste fluminense e o sul capixaba. É a 50º cidade mais rica do país e a que mais 

investe em recursos per capita do Brasil de R$ 35.475,94.  

No centro da cidade, há um forte e diversificado comércio popular. Além de ter 

Shoppings que aquecem mais ainda a economia na cidade.  

Possui um forte polo de exploração de petróleo e gás natural pela Petrobras, 

na plataforma continental no oceano Atlântico. A cidade é uma das maiores produtoras de 

petróleo do Brasil, além de concentrar a maior parte da indústria cerâmica fluminense.  

O salário médio mensal de 2.5 salários mínimos. A proporção por pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 20.6%. Na comparação com outros municípios 

do estado, ocupava as posições 15º de 92 municípios e 35º de 92, respectivamente. (IBGE, 

2017). 

A Região Norte Fluminense, nos últimos trinta anos, tem sido marcada pela 

presença da indústria petrolífera em seu território em função da grande concentração de 

jazidas com elevadas reservas de petróleo em sua plataforma continental. Em uma região até 

então dominada pela produção açucareira, com mercado de trabalho caracterizado pelo baixo 

nível de exigência quanto à qualificação da mão de obra que empregava e pelos poucos 

efeitos multiplicadores nos demais setores econômicos regionais, é natural que a chegada em 

seu território da mais importante empresa brasileira – a Petrobras – viesse a despertar as 

esperanças de início de uma nova etapa no desenvolvimento regional, abrindo a perspectiva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Esp%C3%ADrito-Santense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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de um mercado de trabalho menos restritivo do que o até então existente (PIQUET et. al., 

2017, p. 202). 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
22

 do 

Ministério do Trabalho traçam a situação do mercado na cidade. Entre setembro e dezembro 

de 2018, o comércio local contratou 2.594 trabalhadores, mas de janeiro e março de 2019, o 

mesmo setor demitiu 2.007 trabalhadores com carteira assinada. Em abril deste ano, a cidade 

contabilizou a geração de 780 empregos com carteira assinada.  

Mas são empregos sazonais e de baixa qualificação, que passam longe de refletir 

uma recuperação econômica na cidade. Uma das usinas, a Coagro, foi denunciada pelo 

Ministério Público Federal do Trabalho por não pagar salários da safra passada e manter uma 

lista negra de funcionários que reivindicam o pagamento na justiça.  

Dadas às informações sobre a característica do mercado de trabalho do município 

é relevante apontar também como é a reabilitação profissional em Campos dos Goytacazes.  

O município tem duas agências da Previdência Social no centro da cidade, uma no 

endereço da Praça São Salvador, nº 45/47, onde também funciona a Gerência Executiva. A 

outra agencia do INSS fica situada na Rua Treze de Maio, onde o programa de Reabilitação 

Profissional é oferecido.  

O programa de reabilitação profissional de Campos dos Goytacazes tem como 

equipe: dois médicos peritos, seis assistentes sociais e um terapeuta ocupacional que atuam no 

atendimento e orientação dos segurados que chegam ao programa. 

Para obter com mais clareza o perfil do público que compõe o programa de 

Reabilitação Profissional em Campos dos Goytacazes foi desenvolvido no período de estágio 

obrigatório em Serviço Social na agência Treze de Maio uma pesquisa quantitativa/ 

qualitativa, a partir dos prontuários de informação sobre os segurados no programa de 

reabilitação profissional durante primeiro semestre de 2017. 

A pesquisa foi realizada com o total de 75 prontuários (foi feito um recorte com 

essa quantidade escolhendo de forma aleatória os prontuários), sendo que 34 eram de 

segurados desligados do programa de reabilitação profissional no primeiro semestre de 2017 e 

41 prontuários de segurados que estavam em atendimento neste mesmo período. 

                                                             
22 https://www.portalviu.com.br/economia/ciclo-de-desemprego-em-campos-dos-goytacazes-rj (Acesso dia 14 

de junho de 2019). 
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Foi constatado de todos os prontuários pesquisados que 87% são homens e apenas 

13% são mulheres, percebe-se com isso que o programa de reabilitação profissional é 

composto em sua maioria pelo sexo masculino.  

 

Gráfico 1 – Total de Pesquisados quanto ao Sexo 

 
Fonte: Própria, 2017 

 

Também de todos os prontuários pesquisados, 72% possuem idade entre 31 e 50 

anos, isto revela que esses trabalhadores possuem um perfil profissional formado, experiência 

profissional já adquirida. Diante dessa informação, é possível compreender porque alguns 

apresentam resistência em aprender uma nova função. Além disso, muitos destes segurados 

pararam os estudos de forma precoce e encontram dificuldades de voltar aos estudos, foi 

percebido que na sua maioria são trabalhadores braçais. 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária 

 
Fonte: Própria, 2017 
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Sobre a localidade onde os segurados do programa residem, a pesquisa apontou 

que 76% moram em área urbana, 9% em área rural e 15% reside em área litorânea. Para os 

segurados que residem em áreas periféricas encontram a distância para se deslocar como um 

fator que interfere na reabilitação. 

 

Gráfico 3 - Localidade 

15%

9%

76%

área litorânea área rural área urbana

 
Fonte: Própria, 2017 

 

Dos 41 segurados que estavam em atendimento na reabilitação profissional, 76% 

se apresentaram vinculados a uma empresa. Desses mapeados, 16% possuem vínculo 

empregatício como trabalhadores embarcados. As empresas apresentam alto nível de 

exigência em relação ao aspecto físico e saúde e isso é um agravante para reabilitação. Outro 

ponto é que esses trabalhadores possuem alta remuneração e têm alta expectativa de salário. 

Esses segurados ficam resistentes em se reabilitar, pois sabem que vão ganhar menos do que 

ganhavam quando embarcavam. 

 

Tabela 1 – Situação dos segurados em Programa de Reabilitação Profissional 

Situação Porcentagem 

 Ainda serão atendidos pelo profissional de Referência (em fila 

de espera) 

37% 

 Em avaliação do Potencial Laborativo 34% 

 Aguardando Resposta da empresa 17% 
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 Curso Profissionalizante 5% 

 Treinamento 5% 

 Supletivo 2% 

 Encaminhamento para Cerest - 

 Encaminhamento para Prótese - 

Fonte: Própria, 2017 

   

Os 37% revelado na pesquisa mostram que esses trabalhadores estão em fila de 

espera devido o tempo que os segurados que estão sendo atendidos levam para concluir o 

programa de reabilitação. Este tempo de conclusão se dá pela dificuldade de cursos 

profissionalizantes para oferecer aos segurados em programa, pela recusa das empresas em 

readaptar ou oferecer treinamento aos segurados. 

Pedroso (2007) coloca que a nova fase da reestruturação produtiva se apresenta de 

um lado abrindo novas possibilidades, valoriza a formação e os saberes dos trabalhadores, 

mas por outro lado acentua ainda mais a insegurança daqueles trabalhadores sem qualquer 

qualificação, precarizados, que enfrentam o emprego temporário, parcial ou que vivenciam o 

desemprego estrutural. 

 Percebe-se que ao trabalhador não basta possuir saúde para exercer o trabalho, 

ele precisa estar inserido no mercado de trabalho, precisa fazer girar a engrenagem da 

produção. A sociedade capitalista tende a estigmatizar o trabalhador desempregado e aquele 

que tem sua saúde agravada por acidente ou algum adoecimento que comprometa sua situação 

laboral.  

(...) É o contrato de trabalho que define imediatamente, as condições de 

reprodução do trabalhador no mundo da previdência ou no da assistência social. 

(SPOSATI, 2004 p.14) 
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Gráfico 4 – Escolaridade dos segurados desligados do programa de Reabilitação 

Profissional 
 

Ensino Fundamental -
32%

Ensino Superior - 21%

Ensino Médio completo-
35%

Ensino Médio
Incompleto- 12%

 

  Fonte: Própria, 2017 

 

Sobre os segurados pesquisados no período de janeiro a julho de 2017, que foram 

desligados do programa de reabilitação profissional, a pesquisa revelou que 21% possuem 

ensino superior, 35% possuem ensino médio completo, 12% com ensino médio incompleto e 

32% com ensino fundamental. Foi possível constatar que os segurados com maior nível de 

escolaridade são casos mais fáceis de concluir o programa, pois na maioria dos casos já tem um 

direcionamento do que querem cursar ou a nova função que querem aprender dentro das suas 

atuais limitações. Os segurados que possuem pouco estudo precisam se acostumar ao ritmo da 

escola, da aprendizagem e isso para alguns requer mais tempo até se adaptarem a atual 

limitação física e ao novo modo de vida o ritmo de estudo. 

Nos prontuários de segurados desligados quando chegaram ao programa de 

reabilitação profissional, a pesquisa mostrou: 

Tabela 2 – Vínculos de Trabalho 

Com vínculo empregatício  79% 

Sem vínculo empregatício ou desempregados 15% 

Trabalhadores autônomos 6% 

Fonte: Própria, 2017 
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A pesquisa mostrou que a maioria chegou ao programa com vínculo empregatício, 

com carteira assinada, vinculado a alguma empresa, o que já se esperava posto que a 

previdência é um seguro onde só os contribuintes tem acesso. 

 

Tabela 3 - Segurados Desligados com Retorno ao Trabalho 

Retornaram ao trabalho 56% 

Não se readaptaram 24% 

Sem vínculo empregatício 20% 

Fonte: Própria, 2017 

 

A tabela acima mostra que os 24% dos segurados não conseguem se readaptar 

devido à negação das empresas que alegam não haver possibilidade de readaptação do 

trabalhador. 

Tabela 4- Formas de desligamento do programa de Reabilitação Profissional 

Retorno ao trabalho em função diversa com certificado/Retorno ao trabalho com 

mesma função com atividades diversas. 

3

22% 

Intercorrência médica/ inelegível temporário/ inelegível permanente/ 

encaminhados para L.I. (aposentadoria). 

3

26% 

Recusa/ Abandono. 1

12% 

Retorno ao trabalho em mesma função com mesma atividade. 1

40% 

Fonte: Própria, 2017 

Tabela 5– Motivos de afastamento do trabalho 

Afastamento por: Porcentagem 

Acidente automobilístico 27% 

Doenças físicas (alteração na estrutura do corpo) 51% 
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Doença neurológica/ psiquiátrica 9% 

Outros 13% 

Fonte: Própria, 2017 

 

A soma das porcentagens dos casos com acidente e doenças físicas representam 

quase 80% das causas de afastamento relacionado a problemas físicos, isto reflete na 

readaptação influenciando no tipo de curso que o segurado poderá fazer para desempenhar 

uma nova função, além de implicar na inserção formal do segurado no mercado de trabalho. 

Diante dos dados levantados foi possível identificarmos que o perfil dos 

segurados que compõem o programa de reabilitação profissional em sua maioria são homens, 

com faixa etária de 31 a 50 anos, que residem em área urbana, com ensino médio completo e 

que chegaram ao programa com algum vínculo empregatício.  

Conhecer o público que está se reabilitando para tentar se inserir ou reinserir no 

mercado de trabalho possibilita que esses trabalhadores sejam atendidos em sua totalidade, de 

forma estratégica e planejada.  

A partir da análise através da pesquisa é reforçada a importância do assistente 

social como profissional de referência no programa de reabilitação profissional, uma profissão 

que tem como base de formação a percepção do trabalhador com olhar na sua totalidade, 

fazendo uma análise além das demandas que ele apresenta quando chega ao programa. É 

importante no processo de reabilitação profissional que suas condições socioeconômicas, 

familiares, do local onde vivem de saúde sejam consideradas para que o programa alcance 

minimamente efetividade na vida desses segurados apesar da falta de investimento que tem 

sofrido. 

3.1.2 Serviço Social na Previdência Social e atuação profissional no Programa 

de Reabilitação Profissional 

O surgimento do Serviço Social no Brasil e sua institucionalização aconteceram 

nas décadas de 1930 e 1940. Sua gênese no país, como Iamamoto (2011) coloca, como 

profissão inscrita na divisão social do trabalho e associada às mobilizações da classe operária 

aconteceu nas duas primeiras décadas do século XX. 

Conforme Iamamoto; Carvalho (2016), as primeiras tentativas de introdução do 

Serviço Social na previdência se deram num momento de reorganização e reordenação da 

legislação e no momento de enquadramento e controle do proletariado. 
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A política previdenciária, ao longo de sua história, guarda relação com o 

movimento estrutural/conjuntural de cada momento da sociedade brasileira, expresso em 

suas diversas políticas econômicas e na correlação de forças que se estabelecem. Nessa 

trajetória, a política previdenciária tem como características básicas a contradição entre a 

reprodução da força de trabalho e a incorporação de direitos sociais, ora tendendo à 

universalização de cobertura e ampliação dos benefícios e serviços, ora tendendo a uma 

restrição dos mesmos com base na Seguridade ou na concepção restrita do Seguro Social 

(MATRIZ TEÓRICO-METODOLÓGICA DO SERVIÇO SOCIAL NA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, 1995). 

O seguro social começa a ser implantado quando o Brasil está na fase final da 

República Velha. E a partir da Lei Eloy Chaves em 1923 laçam-se as bases para a futura 

política de seguro social. Em 1930 há sua ampliação no governo de Getúlio Vargas. 

A progressiva inclusão do Serviço Social nos Institutos e Caixas de 

Aposentadoria e Pensões aconteceu de forma heterogênea e lenta, cujo Serviço Social na 

estrutura previdenciária conforme Iamamoto; Carvalho (2016) estava para humaniza-la, 

de dar-lhe conteúdo social, de reconciliar a máquina administrativa com a massa segurada, 

incorporando-a a instituição, deve se preocupar com o bem-estar social do associado, com 

o sentido social do seguro.  

Na década de 1970 passou a marcar presença no cenário profissional análises e 

propostas com forte inspiração marxista, o que contribuiu para um processo de ruptura teórica 

e prática com a tradição profissional.  

As ações desempenhadas pelos assistentes sociais, até meados da década de 

1960, demonstravam a preocupação com a integração dos indivíduos e a 

normalização das suas condutas (...) A intervenção convergia aos objetivos 

institucionais de integração social e redução dos “desvios de conduta”. 

(GARLET; RENK, 2017, p.3). 

 

A metade da década e 1970 e a primeira metade de 1980, foram caracterizados por 

uma retórica politizada, tendo como importância a qualificação da profissão no debate 

acadêmico e político. 

A análise crítica do Serviço Social e o ideário profissional no âmbito da tradição 

marxista passam por um processo de renovação, repercutindo na sua produção teórica e 

prática, refletindo a própria insatisfação social que caracterizou os movimentos sociais nos 

anos 1978 – 1980. 
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A partir de então se consolida a profissão, entendida como especialização do 

trabalho coletivo, inserida na divisão sociotécnica do trabalho, tendo como objet ivo de 

intervenção a questão social, adotando o pensamento marxista como inspiração filosófica e 

parâmetro para ação profissional bem como a análise das relações de produção capitalista. 

Nessa perspectiva, o Serviço Social passa a compreender o homem como um ser 

concreto, histórico e social, contextualizado em determinada sociedade, considerada 

complexa e contraditória. 

A década de 1980 foi muito importante para o enriquecimento do Serviço Social, 

proporcionando a construção do projeto profissional que se materializou no Código de Ética 

da profissão, na Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão e, atualmente, na nova proposta de 

Diretrizes Gerais para a formação em Serviço Social (IAMAMOTO, 2009).  

O/a Assistente Social passa a esclarecer junto aos beneficiários seus direitos 

sociais e os meios de exercê-los estabelecendo com eles o processo de resolução de problemas 

que emergem na relação com a Previdência Social tanto no âmbito institucional como na 

dinâmica da sociedade. Tem como prioridade, além de possibilitar o acesso aos benefícios 

enquanto direito a todos os segurados, dependentes e demais usuários da Previdência Social 

(GARLET; RENK, 2017, p.4 apud MOREIRA, 2008, p. 159).  

É preciso entendermos a previdência social como um direito social, compondo a 

seguridade social pública, conquistado historicamente na relação capital/trabalho. Neste 

sentido, o assistente social, tendo clareza da não existência da neutralidade profissional, 

deverá buscar estratégias de intervenção profissional que se traduzem no fortalecimento dos 

trabalhadores na busca dos direitos sociais.  

No INSS o profissional lida constantemente com a burocracia, um elemento que 

atinge o trabalho do assistente social na esfera pública que vem demarcando complexidades 

no atendimento aos usuários do Serviço Social. De acordo com (FILHO 2006, p.43), a 

burocracia, por um lado, é responsável por viabilizar, manter, conservar a ordem social 

capitalista e dessa forma, garantir os interesses da classe dominante. Por outro lado, ela 

também implementa as ações do Estado destinadas ao atendimento de interesses das classes 

dominadas, na perspectiva de manter a ordem da propriedade privada/liberdade. 

Muitas vezes a burocracia faz com que os requerentes/usuários, se sintam 

desmotivados com as imposições e exigências colocadas para se ter acesso, seja ao benefício 

ou para conseguir alguma informação previdenciária. A burocracia, como estrutura 

administrativa, ganha relevância para processos de redução da desigualdade, no entanto, há 



56 
 

 
 

suas contradições, pois a prática burocrática é racional e de dominação, como Filho (2006, p. 

45) afirma. 

A ação prioritária do Serviço Social está voltada para assegurar o direito, quer 

pelo acesso aos benefícios e serviços previdenciários, quer na contribuição para a formação de 

uma consciência de proteção social ao trabalho sob responsabilidade do Estado (MATRIZ 

TEÓRICO-METODOLÓGICA DO SERVIÇO SOCIAL NA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

1995)    

O fazer profissional do Serviço Social na instituição previdenciária redimensionado 

pela ruptura do modelo tradicional implica entender que o espaço profissional é 

constituído, esse espaço tem sua especificidade determinada de um lado, 
objetivamente, pela resposta dada historicamente quando de sua inserção nas 

relações sociais de produção, e por outro lado, pelas matrizes teórico-metodológicas 

que direcionam o seu fazer pela convergência e interdependência do saber 

profissional, estatuto legal e legitimidade da população, a partir do atendimento de 

suas demandas. Neste sentido. Sua identidade, a partir disso, define-se pela 

autonomia técnica explicitada em seu método, objeto e objetivos que se concretizam 

em uma correlação de forças e encaminham o conteúdo de sua ação (MATRIZ 

TEÓRICO-METODOLÓGICA DO SERVIÇO SOCIAL NA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, 1995, p.11). 

 

Este fazer profissional do Serviço Social é compreendido como fenômeno 

histórico, determinado na realidade social pelas relações sociais de produção, pelos 

encaminhamentos políticos e pela possibilidade e competência técnica da profissão de 

redefinir-se e legitimar-se na ótica do interesse do usuário.  

A Lei Previdenciária em seu artigo 88, dispõe 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". (Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991).  

 

Por essa lei, o Serviço Social adquire o caráter de serviço e tem sua ação 

prioritária voltada para assegurar aos usuários os seus direitos sociais, onde a relevância das 

ações do assistente social na Previdência é a socialização das informações previdenciárias 

para os usuários e a sociedade em geral que não têm acesso ou domínio do conhecimento 

sobre seus direitos previdenciários e a lógica de como estes se estruturaram. (Matriz Teórico-

metodológica do Serviço Social na Previdência Social, 1995, p.15). 

  Na Previdência, este movimento representa de um lado, a exclusão dos 

desempregados e trabalhadores informais, e do outro, a exclusão do próprio contribuinte pela 
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lógica da burocracia e enxugamento do Estado, que se apresenta através de uma legislação 

complexa, de difícil compreensão para a maioria da população.  

  A socialização das informações previdenciárias como trabalho específico do 

Serviço Social ultrapassa a mera orientação, que é o repasse acrítico da legislação de forma 

controlada, fria, com vistas ao enquadramento institucional. É um processo democrático e 

político pelo qual se torna claro o direito através da comunicação, da análise crítica da 

burocracia institucional e do desvendamento do significado da Previdência como política 

social. Esta ação quebra barreiras de acesso ao direito com respostas concretas às demandas 

imediatas, o estabelecimento articulado de ações coletivas e correlações de forças que 

conduzam a um encaminhamento de mudanças.  

Tal processo requer do profissional o exercício de suas competências, situada nas 

três dimensões: teórico metodológica, ético-política e técnico-operativa.  

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 

requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 

societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 

fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 

formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7). 

 

Segundo Guerra (2012), a primeira dimensão se refere à capacidade de apreensão 

do método e das teorias e sua relação com a prática, na ação profissional. A segunda se 

relaciona aos objetivos e finalidades das ações do assistente social e os princípios e valores 

humano-genéricos que os guiam. Já a terceira faz alusão à capacidade de o profissional 

articular meios e instrumentos para materializar os objetivos, com base nos valores 

concebidos.   

Diante dos retrocessos vividos no conjunto das políticas públicas, novas 

exigências técnicas são requeridas dos assistentes sociais no INSS. De acordo com Mioto e 

Lima (2009), os espaços sócio ocupacionais nos quais os profissionais transitam, e a natureza 

das suas ações nos variados âmbitos do exercício profissional tornam-se diversas e sujeitas a 

contínuas transformações.  

Ao atuar no INSS é demandado aos profissionais do serviço social o uso de 

técnicas como, “conjunto de atos articulados a uma sistemática dada. Elas expõem e 

materializam a teoria utilizada pelo profissional em sua ação. Ação esta, vinculada a um 
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saber-fazer historicamente situado” (MIOTO e LIMA, 2009, p.3) em seus atendimentos e 

intervenções. 

Diante dos limites impostos pela estrutura burocrática e hegemônica do Estado 

brasileiro, pautado nas reformas políticas, é demandado a este profissional um conhecimento 

contínuo, que possibilite criar novas estratégias de atuação frente às imposições do cenário 

político presente. 

É importante que o Serviço Social nesta instituição reafirme os valores do projeto 

Ético- político na busca de garantia dos direitos dos usuários da previdência, indo além do 

discurso e pondo em prática esses valores através de ações planejadas, reflexivas e técnicas, 

atribuindo ao próprio profissional reconhecimento por parte da instituição e dos usuários. 

O cenário de desmonte no mundo do trabalho interfere nos direitos sociais dos 

trabalhadores e na prática do assistente social. 

A inserção do assistente social em processos de trabalho tem como “base de 

fundamentação sócio histórica do Serviço Social e o segundo é apreender a ‘prática 

profissional’ como trabalho e o exercício profissional inscrito em um processo de trabalho” 

(IAMAMOTO, 1998, p. 57). 

Desde o início dos anos 1990, como Iamamoto (2007, p.142) coloca, chama-se de 

modernidade o que é de mais conservador no Brasil, que é fazer do interesse privado a medida 

de todas as coisas, impossibilitando a esfera pública e a dimensão ética da vida social pela 

recusa das responsabilidades e obrigações sociais do Estado, o que repercute na luta por 

direitos e no trabalho cotidiano do assistente social.  

Outro espaço de atuação do Serviço Social dentro do INSS é o programa de 

Reabilitação Profissional, onde o assistente social tem como objeto à reflexão crítica sobre as 

demandas dos segurados, na garantia da qualidade dos serviços prestados e os recursos 

disponíveis. 

Os dilemas que perpassam a previdência social na atualidade, como a 

minimização dos direitos, a falta de investimento e os avanços de retrocessos políticos que 

afetam a vida dos profissionais e a falta de profissionais para atuar na “ponta” com os 

usuários dos serviços, os trabalhadores têm no Serviço Social, a chance de minimamente ter 

maior qualidade no atendimento e acesso a seus direitos,  

(...) o trabalhador que não se insere formalmente no mundo do trabalho não 

ganha visibilidade econômica e política. Não basta ter a posse da força de 

trabalho, é necessária a posse e efetivação do emprego para ganhar a 

visibilidade e o reconhecimento dela decorrente. (SPOSATI, 2004, p.14).  
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Os assistentes sociais no programa de reabilitação profissional atuam nas reuniões 

de planejamento e de acompanhamento para definição do programa, em conjunto com os 

peritos. Participam do Grupo Informativo
23

, fazem contato com a empresa de vínculo dos 

segurados que possuem, solicitam informações referentes ao cargo e as funções que o 

segurado exercia, com o objetivo de planejar o programa de reabilitação profissional para 

cada segurado. Fazem solicitação de recursos materiais, preenchem formulários de 

encaminhamento para prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para os 

segurados, fazem também a avaliação de desligamento do programa de reabilitação 

profissional. Algumas atividades externas também são feitas como, visita a empresas para 

formar parcerias para oferecerem aos segurados treinamentos e cursos. 

 Diante dos impasses do capital, que traz constantes barreiras para o 

programa de reabilitação profissional, atinge além dos segurados, também equipe que presta 

atendimento. Sendo assim, a falta de investimento no programa de reabilitação profissional 

dificulta o trabalho dos profissionais, que não dispõem de cursos para oferecer aos segurados 

e não conseguem licitações para compra de próteses. No entanto, há exigências para o 

profissional permanecer, pois o objetivo do programa precisa se efetivar e o segurado precisa 

se reabilitar, porém não há os componentes essenciais para que isso ocorra, sendo assim, o 

profissional precisa reabilitar o segurado, ainda que não tenha a seu dispor os mecanismos 

para fazer.  

Embora o assistente social disponha de uma relativa autonomia na condução de 

seu trabalho – o que lhe permite atribuir uma direção social ao exercício 

profissional – os organismos empregadores também interferem no 

estabelecimento de metas a atingir. (IAMAMOTO, 2006, p.22). 

 

 O profissional além das barreiras institucionais encontra a resistência dos 

segurados, que por passarem por longos períodos em fila de espera, possuem uma falsa ideia 

de estabilidade no benefício, alguns acreditam que aposentarão por invalidez e outros 

acreditam que já estão aposentados. A falta de retorno e esclarecimento quanto aos 

encaminhamentos e funcionamento do programa cria um abismo entre segurados e os 

profissionais. Quando saem da fila de espera para serem acompanhados pelo assistente social, 

o profissional de referência da reabilitação profissional de Campos, o segurado se depara com 
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 O grupo informativo da reabilitação profissional é uma reunião realizada para explicar aos segurados que se 
encontram em fila de espera de como funciona o programa, o que precisam fazer. São passadas informações 

principais para que compreendam como funcionam as etapas para se reabilitar. 
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as condicionalidades
24

 para ficar em programa de reabilitação profissional, o que ele precisa 

fazer ou cumprir para se reabilitar e “retornar” ao mercado de trabalho. Essa condição traz 

insegurança e temor sobre o futuro e isso leva a resistência de muitos segurados ao programa 

de reabilitação profissional, dificultando em parte o trabalho que é desenvolvido pelo 

profissional de referência.  

É de grande relevância a atuação do Serviço Social no programa de reabilitação 

profissional, pois existem embates que perpassam a vida dos segurados que precisam ser 

considerados. Como a sugestão de elevar a escolaridade, por exemplo, muitos dizem não ter 

“cabeça mais para os estudos”.  

Retomando a pesquisa sobre o perfil profissional dos segurados em reabilitação 

profissional, observamos a fala de um segurado, em momento de atendimento do serviço 

social,   

“Não tive oportunidade de nada na vida, sempre trabalhei com coisa pesada, 

escritório não dá pra mim não, se a senhora me der obra, eu faço! Acho que não 

estão valendo de nada os estudos”. (A. 2018). 

  

 Este segurado coloca que não está conseguindo manter-se nos estudos, tem 

dificuldade em elevar a escolaridade e se mostra desejoso em retornar ao trabalho. Como 

Toldrá et. al. (2010) coloca, a maioria dos segurados avaliam que os cursos realizados pelo 

INSS não os reabilita e, inclusive, alguns desses cursos se mostram inadequados às sequelas 

apresentadas. Logo, a reabilitação profissional deve ser repensada a partir dos interesses e da 

capacidade laborativa dos trabalhadores. 

 A elevação da escolaridade, que ressalto ser importante, é uma oportunidade 

para aqueles que em outros momentos da vida não a tiveram e passam a ter devido a 

condições de saúde que o levaram a reabilitação profissional. 

 Além das questões enfrentadas pelos segurados sobre a escolaridade, eles 

enfrentam alguns complicadores que a autora Scaranello (2006), diz ser a desinformação e o 

preconceito. A desinformação é grande sobre os direitos, as possibilidades e as necessidades 

dos segurados, causando preconceitos culturais e sociais. Muitos não têm informação sobre a 

própria doença ou incapacidade e as formas de evitar o seu agravamento. Enfrentam também 

preconceitos e conflitos nas relações sociais, isso se expressa muito nos casos de segurados 

que retornam a empresa de origem e após o processo de reabilitação profissional por doença 
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 Estão dentre as condicionalidades voltarem aos estudos, elevar a escolaridade. Mesmo que o programa de 
reabilitação profissional não tenha para oferecer cursos ou treinamentos, os segurados são orientados a buscar 

pela própria iniciativa escolas que ofereçam aulas para jovens e adultos.  
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ou acidente de trabalho, são estigmatizados e como a autora coloca, são colocados para atuar 

em funções que detêm pouca habilidade, ou a que exercia antes, ou depois de um ano, são 

mandados embora. 

Situações contraditórias são constantes no programa de reabilitação profissional, é 

imposto ao trabalhador a necessidade em se reabilitar, num contexto desigual do mercado de 

trabalho. Diante das relações de trabalho existentes hoje, e o exército sobrante de 

trabalhadores faz com que a mão de obra seja desvalorizada e apodera o capitalista a ditar 

para o trabalhador a polivalência das funções, levando o segurado à uma total  insegurança, 

pois este  sabe que ao ser desligado, poucas são suas chances de conseguir um emprego 

formal, ou permanecer nele num mercado cada vez mais excludente. 

Enfim, a reabilitação profissional é um programa que se propõe a buscar 

qualidade de vida do trabalhador, e um direito que é parte integrante da política 

previdenciária. As ações do assistente social na reabilitação profissional demandam um 

processo de reflexão e articulação com o direito a outros benefícios previdenciários e 

assistenciais, além de requerer do profissional constante aperfeiçoamento, qualificação e 

estudo da legislação, sendo uma forma de qualificar os serviços prestados aos seus usuários e 

segurados da previdência social. 

Reafirmar a atuação do Serviço Social neste espaço sócio ocupacional é visar à 

inclusão social desses trabalhadores e ter a visão de que o assistente social tem capacitação 

técnica, ética e política para atender o usuário nas suas mais diversas demandas. 

 

3.3 O Projeto de Intervenção junto ao Programa de Reabilitação Profissional 

da Agência da Previdência Social em Campos dos Goytacazes  

A partir da pesquisa que nos revelou as demandas postas pelos segurados da RP, 

buscamos através da experiência de estágio em Serviço Social no programa de Reabilitação 

Profissional na Agencia da Previdência Social na Rua Treze de Maio, desenvolver o projeto 

de intervenção; “Promoção da Saúde do trabalhador através da socialização dos direitos e 

compreensão do segurado da Reabilitação Profissional do INSS”, o qual visava qualificar o 

serviço de reabilitação profissional oferecido ao trabalhador que sofreu algum acidente ou 

agravamento em sua saúde que o impossibilitou de exercer sua atividade laboral no mercado 

de trabalho. 
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 O objetivo da reabilitação profissional é oferecer ao segurado adaptação ou 

readaptação
25

 para retornar ao mercado de trabalho, quando o trabalhador não tem mais 

condições de exercer a atividade que antes exercia, mas tem condição de exercer outras 

funções. 

 O segurado ao solicitar o benefício para receber o auxílio-doença
26

, conforme 

sua limitação, oriunda de algum acidente ou adoecimento, recebe um prazo para duração do 

benefício que é dado pela perícia médica, é um tempo estimado para melhora do segurado. 

Após esse prazo, estando o segurado com a limitação estabilizada, o médico perito avalia 

novamente a situação do trabalhador, percebendo que ele não conseguirá realizar suas 

atividades laborativas como antes, mas que ainda possui condições de exercer outras 

atividades, este trabalhador é encaminhado para o programa de reabilitação profissional. 

 Logo após este processo, o segurado encaminhado a reabilitação profissional 

entra em uma fila de espera. É realizada a montagem de um prontuário
27

, contendo os dados 

pessoais do segurado, informações sobre vínculo de trabalho, entre outros. Este prontuário é 

guardado são lançadas algumas informações numa planilha, onde os profissionais de 

referencia podem acompanhar e monitorar o vencimento do benefício e o tempo que o 

segurado está aguardando na fila. 

 Essa fila possuía cerca de 280 segurados aguardando atendimento, conforme 

contabilizado no segundo semestre de 2017. Em julho de 2018 a fila de espera estava com 

mais de 400 segurados aguardando. Diante disso, surgiu a intenção de desenvolver um projeto 

de intervenção, voltado para os segurados da fila de espera, visando à efetividade do 

programa e melhor garantia dos direitos aos segurados.  

 Com o objetivo geral de promover melhor qualidade do atendimento e 

esclarecimentos sobre os direitos ao programa de reabilitação profissional de modo a 

proporcioná-los o acesso enquanto beneficiários da previdência e trabalhadores. 

 O projeto de intervenção proposto teve grandes desafios e pequenos avanços. 

Isso se deu pelas alterações no fluxo de trabalho da reabilitação profissional e pela redução 
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 A readaptação profissional procura tornar o indivíduo capaz de retornar as atividades profissionais, 
proporcionando meios de adaptação à (s) função (ões) compatível (eis) com suas limitações.  
26 Lei nº 13.457, de 26 de junho de 2017 – Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 
exercício de outra atividade.  
27 O prontuário é um processo de natureza técnico-administrativa, de valor jurídico e histórico e se constitui em 

dossiê de todos os procedimentos de reabilitação profissional do beneficiário. Toda documentação do 

beneficiário gerada durante o programa de reabilitação faz parte e deve ser inserida no prontuário, por ordem 

cronológica e acontecimentos e numerada sequencialmente. 
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das verbas para financiamento e manutenção do programa de reabilitação profissional em 

2018. 

 Conforme objetivos e metas do projeto, foram realizadas duas visitas para 

formar parcerias: visita à empresa Limport com a finalidade de encaminhamento de segurados 

para realização de treinamento e possível contratação para cumprimento de cotas da empresa 

para pessoa com deficiência ou reabilitados pelo INSS; Visita ao Ministério Público do 

Trabalho, para firmar parceria e apresentar o programa de reabilitação profissional. O objetivo 

era alertar sobre as empresas que têm se negado a realizar readaptação dos segurados e que 

muitas também não têm cumprido o preenchimento da cota de pessoas com deficiência ou 

reabilitados pelo INSS. 

 Quando proposta (início em novembro de 2017) a implementação do projeto, 

surgiram alterações no fluxo de trabalho da reabilitação, cujo atual o Manual Técnico de 

Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional elaborado em fevereiro de 2018, adotou 

medidas opostas ao projeto que vinha sendo desenvolvido, passando a elegibilidade dos 

segurados apenas pela perícia médica. Nessa nova versão é somente o perito que faz a 

avaliação se o segurado é ou não perfil para o programa, desta forma reforçando o modelo 

biomédico que é considera processos físicos, tais como a patologia, a bioquímica e a 

fisiologia de uma doença, não leva em conta o papel dos fatores sociais ou subjetividade 

individual. Este modelo nas ações de reabilitação profissional representa um verdadeiro 

retrocesso neste serviço previdenciário. 

Conforme Miranda (2018), a perícia médica utiliza o conceito de incapacidade 

baseado somente na Classificação Internacional de Doenças (CID)
28

, que tem uma visão 

biomédica, com uma perspectiva contrária à abordagem do modelo biopsicossocial. 

A avaliação da elegibilidade para o programa de reabilitação profissional apenas 

pelo perito médico não dá conta de compreender os fenômenos envolvidos no 

desenvolvimento da incapacidade para o trabalho, pois considerar apenas os elementos 

anatomofisiológicos
29

 não permite traçar o estabelecimento do desenvolvimento do nexo 

causal com o trabalho. 

                                                             
28

 A Classificação Internacional de Doenças fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma 
grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para 

ferimentos ou doenças. Publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), visa padronizar a codificação de 

doenças e outros problemas relacionados à saúde. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual 

corresponde um código CID 10. 
29

 Que estuda simultaneamente a anatomia e a fisiologia de determinado órgão ou aparelho. 
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A perícia é a porta de entrada para o serviço de reabilitação profissional e o modelo 

biopsicossocial oferece uma ampliação do conceito de incapacidade, pois além da 

doença inclui aspectos de funcionalidade, de suporte familiar e social, e as 

exigências do trabalho. Assim, o modelo biopsicossocial permite que durante uma 

avaliação pericial se enxergue o indivíduo em sua totalidade, como pessoa inserida 

em um contexto político e social. (MIRANDA, 2018, p. 10). 

 

Como Miranda (2018) coloca, o enfoque nos aspectos biomédicos não possibilita 

uma visão integrada do processo de reabilitação profissional, assim requer a interseção das 

ações psíquicas e socioprofissionais, a qual só é possível através de uma visão integrada e 

multiprofissional. Uma avaliação contínua e integrada permite compreender e reforçar uma 

decisão segura quanto à constatação da incapacidade que justifique a concessão do serviço ou 

benefício.  

 Outra implicação do novo regime fiscal na Previdência e que interfere 

diretamente na reabilitação profissional foram às revisões do Benefício por Incapacidade de 

Longa Duração, BILD, fruto da medida provisória 739/2016 e 767/2017, sendo esta uma 

forma do governo realizar as revisões numa lógica de ajuste fiscal. 

Essas operações de revisão de benefícios concedidos, as chamadas operações 

“pente-fino”, revelam a maneira pejorativa que o INSS trata o trabalhador adoecido por 

condições de trabalho cada vez mais precárias. Ou seja, essas operações como Miranda (2018) 

coloca, reforçam a lógica de perícias concebidas como meio de encontrar possíveis 

trabalhadores fraudadores do sistema, em vez de realizar uma correta investigação que 

priorize o entendimento do processo de adoecimento dos trabalhadores e se, de fato, ele terá 

direito de usufruir de algum benefício dentro da lógica de Seguridade Social. 

Nesse contexto de austeridade, o serviço de reabilitação profissional passa por 

manutenção dentro dos limites de procedimentos administrativos, preocupando-se apenas com 

a contenção de custos.  

Diante disso, foram registradas mudanças nos últimos meses, as quais não 

possibilitam a viabilidade da proposta de reabilitação integral
30

.  

 

(...) um serviço de reabilitação profissional que considere uma visão integrada do 

processo de reabilitação torna-se uma trajetória árdua, desafiadora e de contramão 

com a lógica economicista do modelo de seguro presente na macroestrutura do 

sistema previdenciário brasileiro, em que privilegia a restrição de benefícios em 

detrimento da garantia de direitos constitucionais adquiridos. Sem contar a 
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 Diretoria em Saúde do Trabalhador, Ministério da Previdência Social. Reabilitação profissional: articulando 
ações em saúde do trabalhador e construindo a reabilitação integral. Brasília: Ministério da Previdência Social; 

2013. 
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necessidade de romper, especificamente, com a rigidez da estrutura hierárquica do 

INSS que tem uma cultura institucional distante dos conceitos de Seguridade Social, 

assim como, rever o modelo pericial para a concessão dos benefícios. (MIRANDA, 

2018, p. 5). 

 

Além das interferências sobre o modelo integral de reabilitação, foram alteradas 

conquistas recentes por intermédio de diversos documentos internos do INSS, como Miranda 

(2018) destaca: extinguiu-se a equipe multidisciplinar para avaliação dos benefícios de longa 

duração; eliminaram as nomeações e dispensaram os Representantes Técnicos das 

Superintendências Regionais
31

; além de desconsiderar os fatores sócio ocupacionais dos 

segurados e de implementar o ato médico na reabilitação profissional, ou seja, a avaliação da 

elegibilidade dos casos em programa sendo feita somente pelo perito médico. 

Essas foram as principais alterações que interferiram diretamente para efetivação 

do projeto de intervenção proposto. Além dessas alterações, para solicitar comparecimento 

dos segurados para aplicação do projeto seria preciso fazer reembolso de passagem e 

alimentação, tendo em vista os casos de segurados que moram mais distantes. O repasse para 

pagamento de passagens e meia diária para segurados que estão em atendimento com 

profissional de referência ou  realizando curso é um processo demorado, que passa por várias 

etapas até que o segurado o receba, no caso dos segurados alvo do projeto de intervenção, que 

estão em fila de espera, também passaria por etapas burocráticas para conseguir a verba em 

forma de reembolso ao segurado. 

 Diante de tais impasses o projeto de intervenção proposto não se efetivou e foi 

possível constatarmos que a reabilitação profissional previdenciária, ao invés de reabilitar o 

trabalhador considerando sua totalidade, tem imperado a lógica da contenção de gastos, sendo 

este serviço usado como “válvula de escape”, como a saída do segurado da Previdência 

Social. Portanto, fica claro que o programa de reabilitação profissional tem desempenhado um 

papel de não apenas atender as necessidades dos trabalhadores segurados, mas também tem 

sido usado como estratégia do Estado e do capital de cercear os direitos dos trabalhadores 

numa lógica de contenção de gastos. 

 Num cenário de grandes mudanças no mundo do trabalho onde são alterados os 

vínculos empregatícios e aonde as atribuições e competências específicas dos profissionais 
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 Instituto Nacional de Seguridade Social. Portaria nº 22, de 29 de setembro de 2016. Revogar as nomeações e 
dispensar os servidores das áreas de reabilitação profissional e do serviço social do exercício de atividades de 

representantes técnicos no âmbito das Superintendências Regionais. Boletim de Serviço 2016. 
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vão sendo diluídas, o Assistente Social também é atingido com essa realidade. A exigência de 

ser um profissional polivalente também recai sobre este profissional.  

Há um desafio para o Serviço Social de reafirmar constantemente sua relevância 

na instituição previdenciária e somado a isso o desafio de propor e apreender a realidade de 

forma crítica, não reduzindo sua ação profissional à mera manipulação de instrumentos e 

técnicas para responder de forma imediata às demandas dos usuários e também as 

institucionais. (PEREIRA, 2012 apud RAMOS, 2007). 

Algumas implicações atuais que têm interferido no trabalho do Assistente Social 

na Previdência de modo geral é a implementação do INSS Digital
32

, a redução do tempo para 

avaliação social do Benefício de Prestação Continuada, a não especificidade técnica da 

profissão no programa de reabilitação profissional, além da tentativa institucional de pôr a 

categoria para realizar atividades administrativas. Tais situações reforçam como o Serviço 

Social tem sido desprestigiado na instituição. 

Além disso, considerando o número reduzido de profissionais do Serviço Social 

do INSS
33

, o aumento da demanda de usuários como se tem constatado pelo crescente 

empobrecimento, pelo desemprego e surgimento de novos problemas sociais entre eles a 

possibilidade de exclusão sobre toda e qualquer proteção social dos benefícios previdenciários 

reforçam a relevância da categoria na instituição, mas que tem sido alvo também dos 

desmontes e da falta de investimento. 

O Serviço Social e Seguro Social são projetos bem diferenciados, pois o 

último está subordinado às exigências técnicas atuariais, possuindo fronteiras delimitadas. 

Cabe ao Serviço Social aplicado ao seguro exercer um caráter supletivo e complementar 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2016).  

O assistente social tem importante papel no processo de reabilitação 

profissional, pois como está no Código de Ética da profissão: perceber o usuário como um 

ser histórico, social e político; compromisso com a qualidade dos serviços prestados; 

expansão dos indivíduos sociais, de seus direitos; ter um posicionamento a favor da 

universalidade no acesso a bens e serviços (CRESS-7 REGIÃO, 2000). 

É necessário que a categoria se una para construção de estratégias para 

enfrentar os projetos de sociedade que vem se levantando para o país e em específico para 

                                                             
32

 O INSS Digital consiste na construção de um novo fluxo de atendimento. Os pilares do projeto são o processo 
eletrônico – agendamento e concessão de benefício pela Internet ou por meio de entidade representativa que 

tenha celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o INSS – e a distribuição das demandas entre as unidades. 
33

 Quadro suprido parcialmente com o concurso ocorrido em 2009, cujo objetivo de atuação foi para Avaliação 
Social do Benefício de Prestação Continuada. 
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a Previdência Social. São projetos sociais distintos que estão em constante tensão entre a 

defesa dos direitos sociais e a mercantilização do atendimento às necessidades sociais. 
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4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo tratar a questão do trabalho na 

contemporaneidade, os reflexos da crise estrutural do capital, como uma das barreiras que 

impede o trabalhador de ter ou manter a cobertura previdenciária.  

Como vimos foi através da Constituição Federal de 1988 que surge o modelo de 

Seguridade, um marco que estruturou a proteção social brasileira, incluindo a Saúde e a 

Assistência Social, como políticas públicas para a população. O novo modelo de seguridade 

social teve como base os princípios da justiça social, o que tornou necessário a extensão da 

cobertura a população brasileira. A integração da política de Previdência, Saúde e Assistência 

formando o tripé da Seguridade Social, instituiu a ideia de direitos sociais universais.  

No entanto, o Brasil a partir da segunda metade da década de 1990 assumiu a 

perspectiva neoliberal, seguindo o mesmo padrão dos países periféricos, subordinado aos 

ditames dos organismos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial. 

A financeirização do capital, a reestruturação produtiva e a reorientação das 

funções do Estado ocorreram interligadas e impuseram mudanças ao trabalho e à 

macroeconomia, que repercutiram no aprofundamento das desigualdades sociais, na elevação 

da concentração de renda, no desemprego elevado e prolongado, na precarização do trabalho e 

na queda da renda média real dos trabalhadores naquele final de década. 

A crise do Estado na Previdência Social, que se evidenciou desde os anos de 

1990, quando o Brasil adotou estratégias neoliberais. 

O discurso da crise na Previdência Social no Brasil começou com argumento de 

déficits no sistema financeiro previdenciário. Alguns dos motivos que contribuem para tal 

afirmação é a longevidade da população nos últimos anos, devido ao desenvolvimento 

econômico e social do país, trabalhadores informais que não contribuem para previdência por 

causa das modificações no mercado de trabalho e a ampliação dos direitos conquistados na 

Constituição Federal de 1988.  

Vimos que o capital necessita do trabalhador com crescente competência para as 

inovações, mas não quer se comprometer com os programas de capacitação e de garantia e 

permanência das relações contratuais. Com políticas liberais, impõe ao trabalhador nova 

concepção de empregabilidade, isto é, é responsabilidade do trabalhador a descoberta e a 

permanência no seu emprego ou ocupação no mercado de trabalho. 

Outra questão que se vivencia na atualidade é que se deseja garantir o mínimo da 
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força de trabalho essencial à produção, cada vez mais tecnológica, informatizada e robotizada, 

e se quer dispor de um confortável exército de reserva, para manutenção da regularidade da 

produção. Isso se dá devido ao crescimento cíclico da indústria moderna, as suas necessidades 

de expansão e retração do capital funcionam como um dos agentes mais ativos do exército 

industrial de reserva. 

Nessa conjuntura capitalista o trabalhador fica submetido às imposições do 

capital, onde a partir de suas inovações demandam do trabalhador aperfeiçoamento, maior 

engajamento de forma que contribui cada vez mais para o capital. 

O trabalhador fica sujeito às investidas do capital e sua força de trabalho é vista 

como mercadoria, tem valor de troca para o capitalista, que muitas vezes a paga pelo mínimo 

possível para obter o máximo de lucro para si. O trabalhador funciona como peça de uma 

máquina, que precisa estar sempre em funcionamento, e se essa peça se quebrar, é facilmente 

substituída por uma nova. 

Assim acontece nas relações de trabalho, se o trabalhador adoecer, se acidentar e 

precisar recorrer aos benefícios da Previdência, já é visto com “outros olhos”, como se sua 

substituição estará por vir. Isso se dá pela enorme quantidade de sobrantes no mercado de 

trabalho, levando facilmente a sua substituição no processo produtivo. 

Segundo Marx (1989) no capitalismo o trabalho é alienado e degradante, pois o 

trabalhador não reconhece o produto do seu trabalho, aliena-se como ser social e dos demais 

trabalhadores que realizam o processo de trabalho, pois não consegue dimensionar o que está 

por trás, que é o processo de produção e os lucros que são auferidos aos capitalistas, através 

da exploração da força de trabalho. 

Como foi discutido, o Estado se reduz para direitos sociais e intensifica a 

informalidade no trabalho, além do desemprego, a desproteção trabalhista, aumento da 

exploração da força de trabalho, causando ainda mais desigualdade e intensificando as 

expressões da Questão Social. 

Esse processo imposto pelo capital globalizado interfere na vida dos 

trabalhadores, cujas relações de trabalho precarizadas e a falta de emprego formal, limitam as 

condições para que estes acessem a Previdência Social e fiquem sem cobertura previdenciária. 

Com argumento de baixo crescimento econômico, desemprego e desequilíbrio nas contas 

públicas constrói-se a crise fiscal do Estado e para solucionar esta crise é preciso que o Estado 

passe por reformas ou “contrarreformas”, como vimos nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o atual governo Bolsonaro, tem defendido a reforma da 



70 
 

 
 

previdência.  

No decorrer dos anos a política previdenciária passou por uma série de medidas 

provisórias e emendas constitucionais como foi abordado. Além disso, teve a reforma 

trabalhista aprovada no governo Temer afetando diretamente a vida dos trabalhadores 

brasileiros. 

Nesse contexto de contrarreformas da previdência e de novas exigências do 

mercado de trabalho que atingem os trabalhadores de todo país, os que se encontram inseridos 

como segurados do programa de Reabilitação profissional também são atingidos. 

Neste cenário de desmonte do mundo do trabalho além de interferir nos direitos 

sociais dos trabalhadores, afeta também o trabalho do assistente social, que enfrenta no 

cotidiano do trabalho os retrocessos da política previdenciária, instrumento do seu trabalho. 

É importante que no processo de reabilitação profissional as condições 

socioeconômicas, familiares, do local onde vivem e de saúde sejam consideradas para que o 

programa alcance minimamente efetividade na vida desses segurados apesar da falta de 

investimento que tem sofrido. 

Concluímos que reafirmar a atuação do Serviço Social neste espaço sócio 

ocupacional é visar à inclusão social desses trabalhadores, pois o assistente social é o 

profissional que tem em sua formação competência técnica para problematizar e refletir 

criticamente sobre como as investidas do capital interferem, criam barreiras na vida dos 

trabalhadores e segurados possibilitando assim, que sejam atendidos em sua totalidade.  
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO - PROJETO DE INTERVENÇÃO SEGURADOS 

EM FILA DE ESPERA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Avaliado na Perícia de RP:  ( )Sim  ( )Não 

Identificação do segurado: 

Nome: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo:  ( )Feminino ( )Masculino 

Idade: ------------------------------------------ 

Estado Civil: ---------------------------------- 

Localidade onde mora:  ( ) Urbana  ( ) Rural ( ) Litorânea 

Escolaridade: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Possui curso técnico, profissionalizante ou ensino superior? -----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experiências profissionais já desenvolvidas: ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Social: 

Composição Familiar: -------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebe algum benefício do governo: ( )Sim   ( )Não 

Qual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Possui Cad Único: ------------------------------------------ 

Se não possui, há na composição familiar algum parente que receba o benefício do governo?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Membros da família possuem cobertura previdenciária? ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relação de Trabalho: 
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Remuneração mensal: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Vínculo empregatício: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Atividade Laborativa/ Ocupação: ------------------------------------------------------------------------ 

Havia desvio de função? ---------------------------------------------------------------------------------- 

Filiação à Previdência Social:  ( )Empregado   ( )Trabalhador Avulso   ( )Segurado Especial 

Acidente ou Doença: 

Tipo: ( )Típico ( )Doença ( )Trajeto 

Causa do Acidente/ Descrição da situação geradora do acidente ou doença:: ---------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Limitação/ Diagnóstico: -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posicionamento da empresa: ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local/ Município onde ocorreu: ------------------------------------------------------------------------- 

Percepção do segurado: 

Sobre o Mercado de trabalho: -----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre Reabilitação Profissional do INSS: ---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


