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RESUMO 

 

 

 

A dissertação tem como objetivo analisar o Programa de Reabilitação 

Profissional considerando o ponto de vista dos egressos do serviço, especialmente no 

tocante à sua vivência como reabilitandos e retorno ao mercado de trabalho. 

Com o intuito de construir os pressupostos teóricos para a análise, foi 

desenvolvido levantamento bibliográfico envolvendo os temas Trabalho e Políticas 

Sociais, com ênfase em Previdência e Saúde do Trabalhador. Em seguida, feita 

análise documental sobre o funcionamento do Programa de Reabilitação Profissional, 

resgatando o histórico e os objetivos dessa política pública. Por fim, foram realizadas 

entrevistas qualitativas com cinco reabilitados pelo programa entre 2014 e 2017, 

atendidos pela Agência da Previdência Social de Santos (SP). 

A pesquisa constatou que, em concordância aos demais estudos que tiveram 

como objeto a Reabilitação Profissional, esta oferece insuficientes recursos para a 

requalificação de seus participantes. Atrelado a isso, dado se eximir da obrigação de 

garantir um emprego após o término do processo, o Programa do INSS culmina por 

obstruir o acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários quando não possibilita 

ferramentas para que os reabilitados se reinsiram em um vínculo formal. Assim, conclui-

se que, conforme vem sendo operacionalizado, o serviço é consoante com a conjuntura 

atual de desmonte dos direitos sociais e precarização do mundo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Trabalho, Reabilitação Profissional, Políticas Sociais, Previdência 

Social, Saúde do Trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The dissertation aims to analyze the Professional Rehabilitation Program 

considering the point of view of the previous participants, especially regarding their 

experience as rehabilitands and return to the labor market. 

In order to construct the theoretical assumptions for the analysis, a bibliographic 

survey was developed involving the themes Work and Social Policies, with emphasis 

on Social Security and Occupational Health. Then, a documentary analysis was made 

about the functioning of the Professional Rehabilitation Program, rescuing the history 

and objectives of this public policy. Finally, qualitative interviews were conducted with 

five rehabilitated by the program between 2014 e 2017, attended by the Social Security 

Agency of Santos (SP). 

The research found that, in agreement with the other studies that had as object 

the Professional Rehabilitation, it offers insufficient resources for the requalification of 

its participants. Coupled to this, since it is exempt from the obligation to secure 

employment after the end of the process, the INSS program culminates in obstructing 

access to labor rights and social security when it does not allow tools for rehabilitated 

people to reinsert in a formal bond. Thus, it is concluded that, as it has been 

operationalized, the service is consonant with the current situation of dismantling social 

rights and precarization of the world of work. 

 

Keywords: Work, Professional Rehabilitation, Social Policies, Social Security, 

Occupational Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que acontece depois com este segurado? Foi a partir dessa indagação posta 

no cotidiano de trabalho desta pesquisadora que surgiu a presente dissertação. Apesar 

de ser responsável pela execução do Programa de Reabilitação Profissional, o 

profissional de referência não tem acesso a dados e avaliações a respeito da eficácia e 

efetividade do serviço do INSS. Sua atuação se encerra quando da entrega do 

certificado de Reabilitação. Assim sendo, foi delineado como objetivo principal desta 

pesquisa verificar se o Programa cumpre com o propósito de proporcionar a reabilitação 

profissional de seu público-alvo e, com isto, possibilitar sua reinserção profissional no 

contexto de derruição dos direitos trabalhistas e desmonte das políticas sociais. 

A reabilitação profissional nasceu no mundo enquanto política pública sobretudo 

no pós Segunda-Guerra com o intuito de reinserir as pessoas com debilidades de volta 

ao mercado de trabalho. Assim visava atender a dois propósitos: desonerar o 

orçamento público ao deixar de pagar um benefício previdenciário e gerar mão-de-obra 

necessária para a reconstrução de edifícios, pontes e da economia como um todo. 

Atualmente, o Programa tem como intuito propiciar a requalificação do segurado 

que encontra algum tipo de sequela permanente a qual o impossibilita para o retorno 

total ou parcialmente à função de origem. Entre os instrumentos ofertados estão: 

realização de elevação de escolaridade, concessão de órtese e prótese, treinamento 

na empresa de vínculo ou outra da comunidade e cursos profissionalizantes. Quando o 

processo é concluído, é fornecido o certificado de Reabilitação Profissional cuja função 

é auxiliar na reinserção no mercado de trabalho através do preenchimento da cota para 

pessoas com deficiência e/ou reabilitadas nas empresas com 100 ou mais funcionários. 

Entretanto, será que tem sido capaz de promover esse objetivo? Ou serviria de 

instrumento para corte de benefício e criação de mão-de-obra excedente?  

Para responder a esses questionamentos, primeiramente, foram desenvolvidos 

os pressupostos teóricos necessários para a análise, a começar pela categoria 

Trabalho, no Capítulo 1. Ao mesmo tempo em que é fundante do ser social – 

primordial na diferenciação do homem em relação aos demais seres do reino animal 

e fonte de realização –, especialmente a partir da eclosão do modo de produção 

capitalista, assume caráter desumanizador. Não raro, encontra-se na gênese da 

miséria, sofrimento e adoecimento. 



12 
 

 

A fim de mitigar as consequências da relação capital-trabalho, no Capítulo 2, 

vemos de que maneira surgem as políticas sociais. Embora visem atender parte das 

necessidades e reivindicações da classe operária, concomitantemente, servem de 

instrumento de legitimação do domínio econômico e político da burguesia ao auxiliar na 

reprodução social da força de trabalho e mitigação das revoltas populares. Foi com os 

benefícios previdenciários que se configuraram as primeiras ações em políticas sociais. 

No Brasil, conforme as forças sociais postas, a Previdência alterna entre a perspectiva 

de seguro e seguridade social, sendo, no contexto da vigência atual do neoliberalismo, 

vítima de desmonte, tal qual os demais direitos sociais. 

Ainda no Capítulo 2, verificamos a evolução da política de Saúde do 

Trabalhador, a qual emerge em contraposição à visão positivista e biologicista da 

Saúde Ocupacional no âmbito da redemocratização do País. Também no momento 

padece com o processo de precarização que atinge as políticas sociais, a quebra da 

visão interdisciplinar sobre a matéria e a dificuldade de diálogo com os demais 

serviços relacionados à saúde do trabalhador. 

No Capítulo 3, adentramos na história da Reabilitação Profissional, como se 

perfila na atualidade bem como são apresentados os resultados da pesquisa aplicada. 

Esta se constitui em um estudo qualitativo realizado por meio da técnica de análise de 

conteúdo das entrevistas semiestruturadas com cinco reabilitados pela Agência da 

Previdência Social de Santos (SP) entre 2014 e 2017. Em virtude da falta de 

colaboração do INSS, não foi possível a compilação e análise dos dados quantitativas 

nem do depoimento dos profissionais responsáveis pela execução do Programa, ao 

contrário do preconizado no projeto de pesquisa original. No entanto, ao examinarmos 

as falas dos egressos, é possível concluir que, em consonância com os demais 

estudos observados neste capítulo, a Reabilitação não proporcionou à maioria dos 

usuários entrevistados ferramentas de requalificação profissional e, 

consequentemente, nem de retorno a um vínculo formal. 

Ao desconsiderar o contexto de precarização das políticas sociais e do mundo 

do trabalho e desresponsabilizar-se da obrigação de garantir a reinserção 

profissional, o serviço contribui para a exclusão dos direitos trabalhistas e 

previdenciários da população atendida. Tal situação é sintomático do processo de 

desmonte que a Previdência vem se aprofundando no momento, vide a Reforma da 

Previdência recentemente aprovada pelo Congresso. 
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1. TRABALHO, HUMANIZAÇÃO E SOFRIMENTO 

 

1.1 Trabalho e humanização 

 

O trabalho, de forma sucinta, pode ser definido como a intervenção do homem 

na natureza a fim de lhe garantir meios materiais para sua sobrevivência. Através de 

seus braços, pernas, cabeça e mãos, intermedeia, controla e regulamenta seu 

metabolismo com o meio ambiente. Para tanto, além da sua própria força corporal, 

elabora o meio de trabalho, quer seja, um conjunto de coisas as quais interpõem o 

sujeito com o objeto de trabalho a fim de transformá-lo ao seu propósito. A terra, por 

exemplo, além de se configurar como meio de subsistência, dela podem ser retirados 

os meios de trabalho, como a pedra para arremessar, moer, comprimir, entre outros. 

Os animais domesticados também desempenham papel fundamental como meios de 

produção desde o início da história humana (MARX, 2011). 

A princípio, poderíamos incluir os animais que modificam o meio em que 

vivem – como castores com seus diques ou os pássaros com seus ninhos – enquanto 

“produtores de trabalho”. Contudo, estes produzem apenas o necessário para sua 

existência, atendendo às suas necessidades físicas imediatas (MARX, 2004). 

Ademais, ao contrário daqueles, o homem não age apenas por instinto mas antes 

pelo pensamento. Sua ação é planejada, intencional; o objeto desejado, antes de 

existir, já figura em sua mente. 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha 
envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que 
desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o 
primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final 
do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na 
representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que 
já existia idealmente. Isso não significa que ele se limite a uma alteração da 
forma do elemento natural; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, seu 
objetivo, que ele sabe que determina, como lei, o tipo e o modo de sua atividade 
e ao qual ele tem de subordinar sua vontade. [...] (MARX, 2011, p.328). 

 

Assim sendo, o trabalho pertence exclusivamente à humanidade. Ainda que 

animais com maior inteligência, como algumas espécies de símios, possam ser 

capazes de executar atividades com ferramentas rudimentares (incluindo a hipótese 
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defendida por alguns antropólogos de até conseguirem transmitir esse saber às 

futuras gerações), não foram além da instrumentalidade tosca (ALVES, 2007). 

Engels (2017) enfatiza a importância da biologia humana que permitiu o salto 

ontológico do agir epifenômico para o pensado; ao realizá-lo, este “descendente de 

macaco”1 não somente transforma o ambiente como a si próprio. Um exemplo é o uso 

das mãos as quais tinham de exercer funções diversas das dos pés. Elas assumem 

cada vez mais destreza, habilidade e flexibilidade, constituindo-se ao mesmo tempo 

como instrumento e produto do trabalho. Não cabia mais, portanto, o andar em quatro 

patas, era necessário adotar a posição ereta. 

À medida que dominava a natureza para atender suas necessidades mais 

imediatas, novas descobertas e necessidades surgiam. O trabalho não podia ser 

realizado individualmente, o homem percebeu ser mais vantajoso a realização de 

tarefas conjuntas, dando início as primeiras formas de sociedade (NOGUEIRA, 

2011). Mais do que um ser consciente, o homem agora se transforma em um ser 

social. O trabalho humano é, portanto, trabalho social. Ao caçar e/ou coletar 

alimento, o sujeito o faz em bando. Individualmente, ele nasce frágil diante das forças 

da natureza, por isso, a cooperação se coloca como necessidade básica para a 

evolução da espécie (ALVES, 2007). 

Como vimos há pouco, a consciência, como prévia-ideação, é o determinante 

do surgimento trabalho, que só se constitui como ação de um coletivo. Por 

conseguinte, era preciso que algo fosse transmitido uns aos outros. A laringe e a boca 

evoluem a fim de modular novos sons que, com o tempo, formariam palavras, em 

ruídos com significado: nasce assim a linguagem2. Por fim, temos o desenvolvimento 

do cérebro o qual não somente permite operações intelectuais mais complexas bem 

como está conectado ao aperfeiçoamento dos órgãos dos sentidos.  

Com a consciência e linguagem desenvolvidas, é possível que o aprendizado 

sobre o trabalho seja repassado para as futuras gerações assim como, libertado do 

cerco das necessidades físicas imediatas, a humanidade passa a elaborar 

pensamentos mais complexos sobre si e o mundo. Dessa maneira, surgem, por 

 
1 Na verdade, Charles Darwin nunca afirmou que os homens descendiam dos macacos, mas sim que 
nossa espécie e as dos símios possuímos um ancestral em comum. 
2 Engels (2017) argumenta que os animais também possuem sons para se comunicarem entre si, 
contudo, estes não chegam a se constituir em palavra articulada. Dessa forma, a linguagem humana é 
fruto do trabalho, produto da ação humana sobre a natureza, e não epifenômeno.  
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exemplo, os primeiros mitos os quais traduzem o medo primordial diante da natureza 

desconhecida e todo-poderosa (ALVES, 2007).  

 

Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só 
em cada indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo 
a executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar 
objetivos cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e 
aperfeiçoava de geração em geração, estendendo-se cada vez a novas 
atividades. À caça e à pesca veio juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação 
e a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do 
comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e as ciências; das 
tribos saíram as nações e os Estados. Apareceram o direito e a política, e 
com eles o reflexo fantástico das coisas no cérebro do homem: a religião 
(ENGELS, 2017, p.10-11). 

 

Nas formas mais avançadas de relação homem-natureza e homem-homem, 

mais do que transmitir uma mensagem, é necessário que o grupo seja induzido a 

realizar uma determinada tarefa. O trabalho não é do sujeito singular, mas social, 

demandando a cooperação de todos. Um único humano é incapaz de caçar em meio 

a uma manada de bisões; assim sendo, um conjunto de indivíduos precisa ser 

convencido de que a caça desse animal é a melhor fonte de recursos para alimentos 

e vestimenta assim como que sua ação deve ser realizada de maneira coordenada, 

garantindo assim a sobrevivência de sua comunidade. 

Salienta-se que este agir teleológico do ser social, mais que criar coisas para 

atender suas necessidades, é gerador de autonomia e escolhas. Voltemos ao 

exemplo do bisão: o fato de ele ser caçado não faz com que elabore conscientemente 

estratégias mais avançadas de defesa contra o homem uma vez que seu agir é 

instintivo, atado à sua programação biológica. Já o ser humano, neste caso, além de 

escolher caçar este animal (em vez de fazer a coleta de frutos e folhas), desenvolve, 

entre seus indivíduos e com base no aprendizado de experiências anteriores, formas 

mais eficazes de fazê-lo coletivamente. 

Nogueira (2011) enfatiza que, para que ocorra a realização do homem no 

trabalho, este deve ser autodeterminado, autônomo e livre. Uma vida dotada de 

sentido também deve ter como prolongamento, no “tempo livre”, o contato com a 

literatura, arte, poesia, música, pintura, entre outras formas de produção cultural. 

 

A própria busca de uma vida cheia de sentido é socialmente empreendida 
pelos seres sociais para sua autorrealização individual e coletiva. É uma 
categoria genuinamente humana, que não se apresenta na natureza. Vida, 
nascimento e morte como fenômenos da vida natural são destituídos de 
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sentido [...]. Somente quando o homem em sociedade busca um sentido para 
sua própria vida e falha na obtenção desse objetivo é que isso dá origem à 
sua antítese, a perda de sentido (ANTUNES, 2009a, p.143). 

 

1.2 Trabalho e desumanização 

 

Vimos até o momento a importância da categoria trabalho enquanto fundante 

do ser social, dotado de autonomia e liberdade. Contudo, a própria origem da palavra3 

remete à antítese da realização humana. Desde o mundo antigo, é sinônimo de vida 

e degradação, atividade vital e escravidão. No Cristianismo, varia entre o martírio e 

honra (ANTUNES, 2005). Para entendermos como tal termo tomou conotação 

negativa, voltemo-nos às origens da criação das classes sociais. 

Na pré-história humana, havia a caça, pesca e coleta através do uso de 

instrumentos rudimentares. É com a agricultura e criação de rebanhos, cerca de 10 

mil anos atrás, que nascem as primeiras civilizações às margens dos grandes rios 

(Tigre/Eufrates, Nilo, Amarelo), as aglomerações urbanas e um complexo de 

sociabilidade, um salto considerável nas forças produtivas sociais (ALVES, 2007). 

Na Antiguidade, pela primeira vez, os homens não apenas atendiam suas 

necessidades biológicas imediatas bem como puderam acumular riqueza por meio 

da criação e domesticação de animais os quais lhe ofereciam fonte abundante de 

alimento e pele para vestimenta. Aos poucos, os rebanhos, as terras nas quais 

pastoreiam e o excedente produzido tornam-se propriedade privada de algumas 

famílias (ENGELS, 1984). 

Entretanto, a força de trabalho dos membros desse grupo não era suficiente 

para dar conta da manutenção do rebanho. Começou-se assim a se usar os presos 

de guerra como mão-de-obra. Surge então a primeira divisão de classes: senhores e 

escravos, exploradores e explorados. Dessa forma, o trabalho (no sentido de 

tripalium) é relegado às classes subjugadas. 

 

Pode-se dizer que a Antiguidade não conhecia o trabalho estranhado como 
nós o conhecemos. O trabalho escravo era trabalho estranhado, mas 
poderíamos considerá-lo exceção no Mundo Antigo. Apesar das sociedades 
antigas basearem-se no trabalho escravo, ele não se “integrava” na forma 

 
3 Do latim tripalium – formado da união entre as palavras tri (três) e palum (madeira) – refere-se a um 
instrumento de tortura usado na Antiguidade na Europa contra escravos e pobres que não conseguiam 
pagar os impostos. Trabalhar, portanto, significava tortura. Fonte: 
https://www.dicionarioetimologico.com.br/trabalho 
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societal. Na verdade, o trabalhador escravo, ao contrário do trabalhador 
assalariado, por exemplo, era um pária, não constituindo mercado 
consumidor ou classe social propriamente dita. Os homens escravos 
estavam imersos na negação total de si próprio, inclusive como força de 
trabalho, trabalho vivo, tendo em vista que eram, em si, tão-somente 
mercadorias (ALVES, 2007, p.79). 

 

Para o homem livre, permanecia o estranhamento em relação ao poder político, 

mas seu trabalho, de caráter artesanal, permanecia autônomo. No Feudalismo, 

mesmo que não fosse dono da terra que cultivava, e uma parte da produção lhe fosse 

tomada, o servo da gleba tinha a posse das ferramentas, habilidades, técnicas e 

processo de trabalho (ALVES, 2007). 

Na produção artesanal, os mestres artesãos eram proprietários de suas 

oficinas, instrumento de trabalho, matéria-prima, conhecimento adquirido ao longo da 

profissão – o qual era repassado a aprendizes – e do produto e lucro conquistados 

após sua venda. Pertenciam a eles o que, quando, quanto e para quem produzir. “O 

artesão atribuía vida às suas potencialidades, conhecia seus segredos e emocionava-

se com suas surpresas, agora não mais dirigida pelo olhar e vontade do outro, mas 

sim a partir da sua vontade” (BATISTA, 2014, p.215). 

Com o passar do tempo, as guildas adquirem certo poder e organização, o 

que causa incômodo na ascendente classe de burgueses, durante a transição entre 

a Idade Média e o Renascimento, com a ascensão do mercantilismo. Com o pretexto 

de poupar os produtores das fadigas e riscos das longas viagens, esta nova “classe 

de aproveitadores”, através do sistema de trocas, terá domínio sobre o sistema de 

produção, concentrando grande fortuna e sendo responsáveis pelas crises 

comerciais periódicas. 

 

Com ela (a classe dos comerciantes), veio o dinheiro-metal, a moeda 
cunhada, novo meio para que o não-produtor dominasse o produto e sua 
produção. Havia sido encontrada a mercadoria por excelência, que encerra 
em estado latente todas as demais, o instrumento mágico que se 
transforma, à vontade, em todas as coisas desejadas e desejáveis. Quem 
possuía era dono do mundo da produção [...]. Em seguida à compra de 
mercadorias por dinheiro, vieram os empréstimos, e com eles os juros e a 
usura (ENGELS, 1984, p.187). 

 

A junção de propriedade privada, comércio, dinheiro e usura acentuaram a 

diferença entre as classes por meio da concentração de riquezas na mão de poucos 

em detrimento do empobrecimento da maioria da população. No mercantilismo, o 
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produto deixa de se voltar para o consumo pessoal e passa a ser objeto de troca. O 

produtor se separa do resultado de seu trabalho, não sabendo mais o que é feito dele. 

Apesar disso, ainda não se registra o subjugo total do trabalho ao capital. Mesmo que 

o sapateiro fizesse aos outros seus calçados, dependendo do comerciante para sua 

troca, neste momento, ele permanece com o domínio sobre o saber, os instrumentos 

de trabalho, a matéria-prima e o ritmo de produção. 

Com a manufatura, emerge a subsunção formal: o trabalho torna-se 

fragmentado e o produto já não mais pertence ao artesão. Graças à combinação de 

tarefas parceladas em um mesmo espaço, o trabalho tornou-se mais produtivo, 

atendendo assim à demanda crescente dos mercados coloniais. A manufatura 

também se tornou possível graças ao afluxo de trabalhadores expulsos da zona rural 

em virtude da dissolução do Feudalismo (MARX, 2011). 

O modo de produção capitalista se inicia neste momento, quando um único 

empreendedor, detentor agora dos meios de produção, consegue colocar em um 

mesmo momento um número expressivo de trabalhadores debaixo do mesmo teto, 

obtendo menor custo operacional e social, maior produção de mercadorias em menos 

tempo e consequente aumento do lucro (BATISTA, 2014). O trabalhador, agora 

assalariado, perde o domínio da globalidade do processo de produção, mas ainda 

mantém consigo o saber sobre o ofício e o controle sobre o tempo de trabalho. Não 

obstante, a situação muda com a grande indústria e a adoção da maquinaria. Neste, 

a subsunção torna-se real; o trabalhador se vê alijado dos meios de produção e do 

resultado do seu trabalho, tornando-se um mero apêndice da máquina (ALVES, 2013). 

Primeiramente, os camponeses restantes são expulsos da terra para abrir 

espaço à criação das ovelhas, necessária para produção em larga escala da 

tecelagem. Cria-se dessa maneira um largo exército industrial de reserva, o que reduz 

o preço da força de trabalho (MARX, 2011). O trabalhador, ao deixar de ser dono de 

seus instrumentos de trabalho e do conhecimento da totalidade do processo de 

produção, transforma-se em mercadoria assalariada, livre para ser comprada no 

mercado (BATISTA, 2014). 

Ao mesmo tempo que a máquina diminui o tempo do trabalho necessário para 

a produção, no capitalismo, ela aumento a jornada do trabalhador. Se ela facilita o 

trabalho, aumenta sua intensidade, se representa a vitória do homem sobre as forças 

da natureza, também significa a riqueza do proprietário em detrimento do 

empobrecimento das camadas operárias (MARX, 2011). Os homens que criaram a 
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máquina a vapor nos séculos XVII e XVIII não imaginavam que propiciaram os meios 

para concentração de riqueza por uma minoria burguesa em detrimento da privação 

de propriedade e sustento de uma grande parcela da população (ENGELS, 2017). 

 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na 
fábrica, ele serve à máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte dele; 
aqui, ao contrário, é ele quem tem de acompanhar o movimento. Na 
manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. 
Na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles e ao qual são 
incorporados como apêndices vivos (MARX, 2011, p.606). 

 

Se no trabalho pré-industrial, o trabalho era regulado e organizado conforme 

as aptidões e disposição física do trabalhador, agora sua determinação pertence à 

máquina. O conhecimento e controle sobre o ritmo de produção não mais é do 

domínio do operário. Sob a égide do cronômetro taylorista e a linha de produção 

fordista4, seus movimentos e tempos são controlados a fim de garantir o máximo de 

produtividade. O trabalho é parcelado, fragmentado e repetitivo; o proletário não 

mais é senhor de seu produto como também sequer este lhe aparece inteiro. A 

execução é separada da elaboração, ou seja, o “agir pensado”, tão incongruente ao 

conceito em si de trabalho, se rompe. 

Uma das maneiras previstas pelo sistema criado por Frederick Taylor para 

aumentar a produtividade era a supressão da “vadiagem”, referente não às pausas 

durante o expediente mas aos momentos em que os operários trabalhavam em ritmo 

abaixo do esperado. Assim sendo, faz-se necessário que, a título de intensificação e 

controle sobre o ritmo de produção, todo o savoir-faire seja repassado à máquina. A 

Organização Científica do Trabalho (OCT) desapropria o coletivo dos trabalhadores 

tanto do conhecimento global de produção do objeto quanto da liberdade de invenção, 

organização, reorganização e adaptação ao trabalho (DEJOURS, 1992). Para tanto, 

era necessário que o processo de produção fosse parcelado. Cada operário exercia 

uma ínfima atividade, o que facilitava o controle sobre os movimentos e ritmo. A 

concepção intelectual é separada da operacionalização. Mesmo que estejam 

compartilhando um único espaço, cada empregado é isolado dos demais. 

 

 
4 “Entendemos o taylorismo e o fordismo como o padrão produtivo capitalista desenvolvido ao longo do 
século XX e que se fundamentou basicamente na produção em massa, em unidades produtivas 
concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos movimentos, desenvolvidos por 
um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle fabril” (ANTUNES, 2006, p.191). 
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Uma vez conseguida a desapropriação do know-how, uma vez desmantelada 
a coletividade operária, uma vez quebrada a livre adaptação da organização 
do trabalho às necessidades do organismo, uma vez realizada a toda 
poderosa vigilância, não restam senão corpos isolados e dóceis, desprovidos 
de toda iniciativa: é preciso adestrar, treinar, condicionar esta força potencial 
que não tem mais força humana (DEJOURS, 1992, p.42). 

 

Resta ao trabalhador apenas sua força de trabalho a qual se transforma em 

mercadoria, trocada por um salário. Contudo, a maior parte do tempo dedicado retorna 

aos detentores dos meios de produção, não para seu ganho. É da espoliação deste 

tempo excedente que surge a produção de mais-valia para posterior acumulação de 

capital. A produção não mais se subordina à reprodução humana mas a 

autorreprodução do capital, o valor de uso deve estar a serviço do valor de troca. 

Mesmo as artes, expressão máxima da realização humana, convertem-se em 

mercadoria subordinadas à lógica da valorização e reprodução deste sistema. Quando 

o produto lhe é tomado, o trabalho se transforma em mero caminho para sua 

sobrevivência, não o diferenciando mais do agir epifenômico do reino animal para 

manutenção das necessidades físicas imediatas. Ele não é somente estranho ao 

objeto de sua ação bem como torna-se estranhado a si e aos demais, afastando-se 

de sua essência humana (MARX, 2004).  

O indivíduo deixa de ser senhor do processo de produção e seu resultado, alija-

se da própria condição de sujeito, torna-se em objeto e o capital, em sujeito da 

sociedade. A procura por homens, e a regulamentação de seu “preço”, ocorre como 

qualquer outra mercadoria: se a oferta é maior que as vagas disponíveis, resta-lhe a 

miséria e morte por fome. 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna 
uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 
geral (MARX, 2004, p.80). 

 

Em virtude disso, o trabalhador repudia o trabalho, não se reconhece nele, não 

se sente feliz e espiritualmente pleno, percebendo-se mais em si quando não o 

executa. Somente se sente ativo quanto exerce suas funções animais básicas como 

comer, beber e procriar (MARX, 2004). Entretanto, segundo Antunes (2005 e 2009a), 
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mesmo no seu tempo livre, não é possível que encontre uma vida dotada de sentido 

enquanto estiver inserido em uma atividade fetichizada e estranhada. A desefetivação 

causada pelo tempo dedicado ao labor necessariamente macula a sua existência 

durante o período do não-trabalho, afinal, o homem cujo comportamento é 

condicionado pela organização na fábrica é a mesma pessoa fora dele. Se ele é 

despersonalizado no trabalho, também o será em sua casa (DEJOURS, 1992). 

A classe proletária não passaria incólume a estas questões, mobilizando-se 

contra as péssimas condições de trabalho e existência. Tecem no horizonte um 

projeto societal livre das amarras do capital e em favor da emancipação humana. As 

ideias socialistas ganham força e ameaçam o poder do capitalismo, sobretudo após a 

Revolução Russa. Como resposta, surgem as políticas sociais5, tendo como ápice a 

implementação do Estado de Bem-Estar Social6 nos países centrais do pós-Segunda 

Guerra Mundial. A classe operária obteve ganhos em termos de melhoria das 

condições de vida, devendo em troca deixar em segundo plano as aspirações de 

cunho socialista, possibilitando assim a conversão das instituições sindicais e políticas 

em organizações parceiras em prol da reprodução do capital (ANTUNES, 2009a).  

No entanto, a aparente possibilidade de existir melhores condições de 

existência no capitalismo rui após a crise dos anos 1970. Este período será marcado 

pela queda da taxa de lucro, crescimento do setor financeiro – o qual ganhava cada 

vez mais independência em relação ao setor produtivo e as barreiras nacionais –, 

maior concentração de capital – através da fusão de grandes corporações –, e 

superprodução em vista da retração do consumo. Esta terá como origem o aumento 

do desemprego estrutural devido à implementação de novas tecnologias poupadoras 

de mão-de-obra e introdução de novos processos produtivos, com destaque para o 

modelo “toyotismo”. O neoliberalismo desponta e, com ele, a crítica aos “gastos 

exacerbados” pelo Estado na manutenção das políticas sociais preconizadas pelo 

Welfare State, considerado responsável pela crise econômica. 

Nascido no Japão no pós-Segunda Guerra, o toyotismo irá se diferenciar do 

padrão taylorista/fordista pelas seguintes características: 

 
5 Este tema será melhor trabalhado no Capítulo 2. 
6 Ou Welfare Stare, o qual é definido como “o poder institucionalizado e legitimado pela sociedade, 
exercido pelo Estado capitalista para regular as forças de mercado e garantir a todos, como direito, o 
acesso a bens e serviços que reduzam a insegurança social – sem, contudo, alterar a condição de 
classe dos cidadãos [...]” (PEREIRA, 2016, p.77). 
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1) A produção é definida pela demanda, individualizada e mais heterogênea, 

com estoques mínimos, em detrimento da produção em massa e 

homogeneidade até então hegemônica; 

2) No lugar do trabalho parcelado, um único trabalhador executará diversas 

atividades, operando simultaneamente distintas máquinas, dentro de uma 

determinada equipe; 

3) A produção é descentralizada e horizontalizada, quer seja, é terceirizada a 

outras empresas uma parte da produção.  

4) Por meio dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), pretende quebrar 

a separação entre planejamento e execução ao instigar os trabalhadores a 

discutir sobre seu trabalho e desempenho, dando sugestões de como 

melhorá-lo (ANTUNES, 2009a). 

A princípio, o toyotismo pode representar a superação do trabalho fragmentado, 

repetitivo, estupidizante, despótico e hierárquico tão característico do 

fordismo/taylorismo. Porém, conforme salienta Antunes (2006), sob a camada de 

buscar o consenso, a escuta e a participação dos seus “colaboradores”, este novo 

modelo de produção visa manipular mais ainda a subjetividade do trabalhador a fim de 

que aceite o ideário da necessidade de constante dedicação para produção de mais 

capital. O toyotista não só se apropria do fazer assim como do seu saber, propiciando 

a ilusão de estar inserido nos processos decisórios de produção. Oculta-se, dessa 

forma, o fato de que ainda o produto de sua ação permanece alheio a si. 

De acordo com Alves (2007), mais do que representar uma nova revolução na 

fabricação em tempos de crise de superprodução, o toyotismo é um dispositivo que 

visa anular qualquer possibilidade de confrontação do trabalho vivo na produção do 

capital, emergindo, não por acaso, após diversas derrotas sofridas pela classe 

trabalhadora. No Japão, nos anos 1950, a introdução do kan-ban se fez possível 

graças à substituição do sindicato combativo pelo sindicalismo “de empresa”, mais 

inclinado a atender os interesses do capital. A promoção a um cargo de direção na 

Toyota estava obrigatoriamente vinculada à necessidade de atuação sindical. 

A fim de potencializar a produção a menor custo, descarta-se a fabricação em 

larga escala. Agora, deve ser mais personalizada e em menor quantidade, evitando 

assim a geração de estoque. Para tanto, vale-se do salto tecnológico proporcionado 

pela informática e sistemas de informação, da flexibilização e terceirização da 
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produção. Não é mais necessário, por exemplo, que todas as peças de um carro sejam 

fabricadas no mesmo espaço; esta tarefa passa a ser executada por outras empresas. 

Outra forma de barateamento da produção é a substituição do trabalho 

parcelado e especializado da linha de produção pela figura do trabalhador polivalente. 

Com o salto tecnológico do maquinário, um único sujeito consegue exercer diversas 

funções simultaneamente. Diminui-se dessa forma a quantidade de trabalho vivo 

necessário e, consequentemente, mais trabalhadores tornam-se “descartáveis” ou 

saem do núcleo dos “estáveis”.  

Uma das maneiras encontradas para o “enxugamento” dos custos com a mão-

de-obra é a contratação via terceirização, que consiste na transferência a uma outra 

empresa das responsabilidades com os encargos trabalhistas (FRANCO et all., 2010). 

Em vez da vinculação direta do empregado, compra-se um “serviço”, o que a livra de 

qualquer responsabilidade com este sujeito, sem preocupação a respeito de concessão 

de licenças, contratação e indenizações. O preço pode ser negociado com base na 

quantidade de produção, tarefa desempenhada ou pelo tempo ocupado (ALVES, 2007). 

Com isto, o processo de terceirização tem sido forte propulsor de geração de mais-

valia (ANTUNES; PRAUN, 2015). Agora o produto gerado não é um objeto, mas o 

trabalho humano. Nunca a mercantilização da vida humana se fez tão presente. 

 

A terceirização é um fenômeno muito objetivo, por meio do qual o capitalismo 
se livra dos “excessos” dos gastos direcionados à força de trabalho, portanto, 
é uma das medidas estratégicas de reestruturação do capital. Ela indica 
claramente o alargamento da subproletarização da classe trabalhadora e, no 
oposto, a concentração de renda nas mãos do capital, cada vez mais 
internacionalizado e financeirizado (LOURENÇO, 2015, p.451). 

 

A terceirização não representa a abertura de novas vagas mas a transformação 

dos vínculos estáveis em terceirizados. Mais do que a flexibilização dos dispositivos 

de proteção ao trabalho, a terceirização propicia o aumento da vulnerabilidade social 

através, por exemplo, da volta do trabalho infantil, rebaixamento salarial e piora nas 

condições laborativas. Os terceirizados estão mais expostos a acidentes e doenças 

ocupacional bem como à desproteção dos direitos trabalhistas face as empresas 

terceirizadas abrirem e fecharem com muita facilidade, sem garantia de execução de 

seus deveres legais (LOURENÇO, 2015). 

Além da desconcentração do processo produtivo por meio da criação de 

pequenas e médias empresas, registra-se a expansão do trabalho no ambiente 
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doméstico, o qual mescla-se ao reprodutivo, aumentando mais ainda a exploração do 

trabalho feminino (ANTUNES, 2005, 2009b). Cresce também o teletrabalho em 

domicílio, como de empresas de informática cujos empregados exercem suas tarefas 

em casa (FRANCO et all., 2010), assumindo todos os custos dos meios de trabalho 

(como Internet, telefone, computador etc). Outra forma de terceirização é a 

contratação do trabalho autônomo. A carteira de trabalho é substituída pelo 

funcionário “pejotado”7 o qual arca por contra própria com os encargos trabalhistas 

outrora pagos pela empresa, como o recolhimento para o Previdência. Por fim, temos 

a formação de “cooperativas”, as quais – ao contrário de experiências promovidas 

pelo Movimentos dos Sem-Terra (MST) que mesclam esforços de diversos 

trabalhadores rurais para gerência do trabalho no campo – possuem caráter patronal 

e visam derruir os direitos trabalhistas (ANTUNES, 2009b). 

Mediante este quadro, os sindicatos assumem atitude defensiva, distanciando-

se do protagonismo das lutas operárias e movimentos sociais classistas. Em vez de 

norteados pelo ideário socialista e a luta pela emancipação humana, adotam uma 

agenda acrítica, submissa aos pressupostos neoliberais, seguindo como prática a via 

da participação e negociação com o empresariado. O aumento do desemprego e das 

formas flexíveis/precárias de contratação serão responsáveis também pela diminuição 

do poder sindical devido à fragmentação da classe trabalhadora, agora dividida entre 

“estáveis” e precarizados (trabalhadores parciais, temporários, informais etc). Dado a 

isso, irrompem tendências de neocorporativismo as quais procuram preservar os 

interesses de determinados seguimentos “dos estáveis” em detrimento do 

subproletariado. Tais elementos culminam por dificultar a consolidação de uma 

consciência de classe, ocasionando a expansão de movimentos corporativistas, 

racistas e xenofóbicos (ANTUNES, 2006). 

Outro elemento que contribui para esse rompimento da consciência de classe 

é o envolvimento da subjetividade do trabalhador. Conforme vimos anteriormente, 

esse novo sistema de produção busca abolir a separação entre o pensar e agir. O 

“colaborador” deve adotar a postura proativa, “vestir a camisa” da empresa, buscar 

novas soluções antes mesmo que os problemas apareçam (ALVES, 2007).  

 

 
7 Quando uma pessoa, agora denominada “micro-empreendedor”, abre uma inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), transformando-se em uma “empresa” apta para vender 
“prestação de serviços”. 
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Com certeza, Henry Ford tinha consciência de que operários não eram 
“gorilas domesticados”. No entanto, ele procurava resolver o dilema da 
organização capitalista através de iniciativas “educativas” extrafábrica. O 
toyotismo, pelo contrário, através da recomposição da linha produtiva, com 
seus vários protocolos organizacionais (e institucionais), procura “capturar” 
mente e corpo do trabalhador, operário ou empregado, integrando suas 
iniciativas afetivas-intelectuais nos objetivos da produção de mercadorias 
(ALVES, 2007, p.186). 

 

Para tanto, utilizam-se elementos manipulatórios que gravitam entre a 

coerção e a “recompensa”, como o sistema de pagamento por avaliação de 

desempenho. A princípio, entende-se que esta seria a maneira mais justa pois 

valorizaria quem “trabalha melhor”. Todavia, tal ação tende a incentivar a 

competitividade entre os empregados, servindo mais uma vez de ferramenta para 

quebra da solidariedade entre os trabalhadores. 

A gestão por metas e a participação nos lucros e resultados (PLR) também são 

largamente utilizados, quer como forma de flexibilização do salário, quer para extrair 

o máximo de intensificação e produtividade do trabalhador. Como muitos locais se 

organizam no cumprimento das metas, a disciplina e vigilância sobre os 

“colaboradores”, não raro, prescinde da existência de um supervisor, sendo 

voluntariamente exercidos por si próprios. Salienta-se que o cumprimento das metas, 

ainda que possa trazer certa compensação financeira, não implica em nenhum 

comprometimento por parte da empresa em termos de melhoria das condições de 

trabalho e preservação da saúde do trabalhador, como estabelecimento de limites 

para a jornada de trabalho e ritmo de produção (ANTUNES; PRAUN, 2015). 

Os objetivos da empresa devem estar introjetados entre os sentimentos, 

valores e aspirações do empregado. Para tal, além dos ganhos materiais, é importante 

estimular no seu imaginário que, por meio do cumprimento das metas da empresa, 

poder-se-á conquistar seu reconhecimento, valorização, cargos mais elevados e 

outros prêmios, enfim, tornar-se um “campeão”. 

 

A sedução é uma prática adotada, e seu sucesso reside basicamente no 
fato de satisfazer e estimular o narcisismo [...]. Mais do que prática, a 
sedução é uma técnica de gestão que apresenta muitas nuances, podendo 
assumir sutileza ou apresentar-se de forma explícita, acenando com 
fantásticas vantagens futuras a quem opte pela dedicação total 
(SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 175). 
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A reestruturação produtiva apreende para si a subjetividade dos sujeitos como 

os aparta da condição de ser social, de pertencente à classe trabalhadora. Além dos 

mecanismos de envolvimento e manipulação a favor da produção, outra forma de 

quebra de vínculo se dá pela destruição do passado, do locus da memória coletiva, dos 

mecanismos que ligam nossa vivência às gerações passadas e, com isto, da memória 

de lutas e resistências de classe (ALVES, 2007, 2013). 

A esfera da reprodução também é sujeita aos valores do sistema produtor de 

mercadorias. A busca do sentido se resume à busca do ter. O tempo do não-trabalho 

é tempo do consumo. O espaço da mercadoria (como shopping centers) são 

confundidos como espaço de sociabilidade (ALVES, 2013). 

 

[...] a ofensiva do capital significou a vigência da ideologia do individualismo 
na vida social. Desvalorizam-se práticas coletivistas e os ideais de 
solidarismo coletivo no qual se baseavam os sindicatos e os partidos do 
trabalho e disseminam-se na cultura cotidiana, influenciada pela mídia, 
publicidade e consumo, os ideais de bem-estar individual, interesse pelo 
corpo e os valores individualistas do sucesso pessoal e do dinheiro. É nesse 
mesmo contexto histórico-cultural que ocorrem a degradação da política, no 
sentido clássico, e a corrosão dos espaços públicos enquanto campo de 
formação da consciência de classe contingente e necessária, e, portanto, do 
em si e para si da classe social como sujeito histórico (ALVES, 2011, p.40). 

 

1.3 Trabalho precarizado e sofrimento 

 
Na etimologia, precário tem origem no latim precarium. Significa algo instável, 

insuficiente, frágil (SELIGMANN-SILVA, 2011). Refere-se tanto à precarização das 

condições salariais (contrato, remuneração, jornada de trabalho etc) e de trabalho 

(implementação de novas tecnologias e de gestão intensificadoras do ritmo de 

trabalho, controle e de envolvimento do trabalhador no processo produtivo) quanto à 

precarização da vivência e subjetividade do homem-que-trabalha em virtude da 

espoliação da força de trabalho, chegando no limite às situações de adoecimento 

(ALVES, 2013). 

A perda de direitos trabalhistas e benefícios – como estabilidade no trabalho, 

férias remuneradas, 13ºsalário, auxílio-transporte, alimentação, entre outros – e a 

intensificação do ritmo de produção – seja através da imposição de cumprimento de 

metas intangíveis, pressão constante de poder ser desempregado a qualquer 

momento – ocasiona uma luta incessante pela sobrevivência, fazendo esgarçar os 

laços de solidariedade. Aprofunda-se não somente o estranhamento do trabalho, 
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como de si e de outrem (FRANCO et all., 2010). Cria-se assim um cenário de “cada 

um por si” em que as estratégias coletivas de defesa são desmontadas. Cada um deve 

resistir conforme seus próprios meios, devendo ignorar o sofrimento alheio já que “não 

se pode fazer nada” (DEJOURS, 2007). 

 

[...] a precarização é um processo multidimensional que altera a vida dentro 
e fora do trabalho. Nas empresas se expressa em formas de organização 
pautadas no just in time, na gestão pelo medo, nas práticas participativas 
forçadas, na imposição sutil de autoaceleração, na multifuncionalidade, 
dentre outros métodos voltados ao controle maximizado. São processos de 
dominação que mesclam insegurança, incerteza, sujeição, competição, 
proliferação da desconfiança e do individualismo, sequestro do tempo e da 
subjetividade. São afetadas as demais dimensões da vida social, laços 
familiares e intergeracionais. A desestabilização e a vulnerabilidade sociais 
conduzem à desvalorização simbólica, com a corrosão do sistema de valores, 
da autoimagem e das representações da inserção de cada um na estrutura 
social (FRANCO et all., 2010, p.231). 

 

O processo de precarização é diferenciado entre os países desenvolvidos e 

os que já vivenciavam grande desigualdade socioeconômica, como é o caso do 

Brasil. Aqui ainda permanecem traços da cultura colonialista e antigas formas de 

dominação, como a persistência do trabalho escravo (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Conforme destacado por Alves (2007), há pouco mais de 100 anos, o país tinha 

como principal atividade econômica a exportação agrária cuja produção era 

sustentada pela escravidão. Mesmo após a sua abolição, a segregação prosseguiu 

quando, no início do século XX, os industriais optaram pela utilização da mão-de-

obra dos imigrantes brancos, em detrimento da população negra recém-liberta. Já 

nesse momento, não lhe restaria outra opção que os trabalhos precários e mal 

pagos. Enquanto as nações mais desenvolvidas (como França e Inglaterra) 

conseguiram avançar em termos de democracia – por meio de reforma agrária e 

constituição de cidadãos imbuídos dos direitos de cidadania –, o Brasil permanece 

inserido no mercado mundial como dependente e subalterno das grandes potências, 

sem superar sua cariz colonial-escravocrata e autoritária. 

A precarização do trabalho é particularmente presente entre as ocupações 

consideradas desqualificadas, quer seja, aquelas que não exigiriam treinamento 

nem aptidões avançadas, o que “qualquer um pode fazer”. Geralmente de caráter 

braçal, lhe são atribuídos os piores salários, menos direitos, piores condições de 

trabalho e maior discriminação e desvalorização, especialmente em função da 

natureza da atividade, como contato com dejetos (trabalhadores que lidam com 
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esgoto e coleta de lixo) ou mortos (como coveiros). São funções que trazem maior 

penosidade física, em virtude da carga de trabalho, e são marcadas pela 

fragmentação, repetitividade e monotonia. O trabalho precário representa a antítese 

da realização humana pois é acompanhado da supressão da liberdade do 

pensamento, causada por formas de controle que impedem o exercício da 

criatividade, intensificação do uso de tecnologias que obliteram o pensamento 

autônomo, modificações organizacionais que levam à perda do sentido do trabalho 

e pelo medo de sanções e do desemprego caso se fuja do trabalho prescrito. 

Na pesquisa conduzida por Seligmann-Silva (2011) com trabalhadores 

industriais nos anos 1980, a maioria começou a vida laborativa desde a infância na 

lavoura, em terras arrendadas pela família, e migraram para a “cidade grande” 

buscando melhor condição de vida. Possuíam histórico de grande rotatividade em 

empregos de baixa qualificação e vínculos precários. Predomina a condição de 

pobreza e baixa escolaridade, estabelecendo-se uma maior vulnerabilidade ao 

adoecimento, quer do corpo físico (pela deficiência nutricional, maior propensão e 

ser vítima de acidente e doenças ocupacionais etc) quer psiquicamente (pela 

situação de miserabilidade em si, por estar mais sujeito à relações de dominação no 

trabalho, entre outros). A situação se agrava no caso dos imigrantes que não contam 

com suporte social e familiar. 

Pelo descrito acima, podemos chegar à conclusão de que o trabalho é 

necessariamente degradante? Para Dejours (2007), ele é carregado de contradição 

dado que, ao mesmo tempo que pode trazer infelicidade, alienação e até doença 

mental, também é meio para a autorrealização, sublimação e saúde.  O medo seria o 

elemento decisivo que faria pender seu sentido entre a realização e degradação 

humana. A organização do trabalho, associado ou não às condições físicas, químicas 

e biológicas laborativas, não raro, desrespeita as necessidades do corpo, não possui 

significado, violenta a “economia psicossomática” do trabalhador, levando ao 

sofrimento mental e, ao adoecimento do corpo (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Segundo Boyer (2010), as novas atividades do mundo laboral comprometem 

a saúde mental já que não trazem elementos de sublimação, não satisfazem a 

necessidade de reconhecimento e rompem com qualquer possibilidade de 

construção de identidade pelo trabalho. Quanto maior o controle sobre a organização 

do trabalho, quanto menos autonomia se possui na forma de trabalhar, mais 

comprometido estará o funcionamento psíquico do trabalhador. O autor aponta para 
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uma “retaylorização” de cadências, gestos, tempos, movimentos etc. do trabalho 

através de sistemas automatizados de monitoramento em setores como serviços de 

venda e teleatendimento. 

 

Querem nos fazer acreditar [...] que o sofrimento no trabalho foi bastante 
atenuado ou mesmo completamente eliminado pela mecanização e 
robotização [...]. 
Por trás da vitrina, há o sofrimento dos que trabalham. Dos que, aliás, 
pretensamente não mais existem, embora na verdade sejam legião, e que 
assumem inúmeras tarefas arriscadas para a saúde, em condições pouco 
diferentes daquelas de antigamente e por vezes mesmo agravadas por 
frequentes infrações das leis trabalhistas: operários da construção civil, de 
firmas de serviços de manutenção nuclear, de firmas de limpeza [...] de 
montadoras de automóveis, de matadouros industriais [...]. 
Enfim, por trás das vitrinas, há o sofrimento dos que temem não satisfazer, 
não estar à altura das imposições da organização do trabalho: imposição 
de horários, de ritmo, de formação, de informação de aprendizagem [...] e 
de adaptação à “cultura” ou ideologia da empresa, às exigências do 
mercado, às relações com os clientes, particulares ou o público etc 
(DEJOURS, 2007, p.27-28). 

 

Conforme vimos na seção anterior, o tempo do não-trabalho se vê 

“contaminado” pelos controles e cadência do processo de produção. Dejours (1992) 

cita como exemplo que, inclusive nos dias de folga, empregados submetidos à OCT 

mantêm a “cronometragem”, numa preocupação permanente para não se 

esquecerem do ritmo de trabalho. Há também relato de operários que recusam o 

afastamento, seja por afetar os ganhos salariais, seja para não perder seu 

condicionamento produtivo. 

A pesquisa realizada por Seligmann-Silva (2011) aponta para o desgaste dos 

vínculos familiares em decorrência do trabalho em turno. Em geral, existe maior 

sobrecarga sobre a esposa quanto às responsabilidades domésticas e de cuidado 

com os filhos. O cansaço e a falta de convívio (especialmente em situação de trabalho 

noturno) conduzem o trabalhador ao isolamento em relação aos demais membros da 

família. Muitas vezes, esta situação é entendida como desinteresse e rejeição, o que 

conduz a ocorrência de hostilidade e conflitos conjugais graves. Em outro estudo 

desenvolvido pela mesma autora (2011) com operadores de metrô, constatou-se a 

contaminação das regras e estereótipos do trabalho no âmbito doméstico através da 

imposição de organização rígida e detalhada, gerando conflito entre os familiares. 
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Outra fonte de sofrimento é o desgaste, o qual é fruto de relações de poder 

desiguais sobre o trabalho e o trabalhador, ocasionando impactos sobre o processo 

biopsicossocial da relação saúde-doença. 

 

A dominação no trabalho foi, assim, identificada como aspecto nuclear na 
constituição do desgaste, pois a dominação que ataca a dignidade e fere a 
autonomia da individualidade é a mesma que produz rupturas no mundo 
mental e psicossocial, atingindo a estabilidade psicossomática. Foi possível 
verificar que os fios que tecem a dominação fabricam, ao mesmo tempo, o 
sofrimento, na medida em que a dominação esmaga a identidade e aprisiona 
a alma no medo (SELIGMANN-SILVA, 2011, p.23). 

 

O desgaste decorre tanto da precarização do trabalho quanto das condições 

de vida. Envolve a saúde física e, sobretudo, mental dos trabalhadores. Neste, 

existem três níveis de desgaste: o que impacta organicamente o cérebro em virtude 

de exposição a agentes neurotóxicos; o que traz alterações psico e fisiológicas em 

decorrência da fadiga mental e física e o que atinge a subjetividade do sujeito por meio 

da desconstrução de sua identidade, da esperança em relação a um projeto de vida, 

de sua autoimagem e autoestima, de sua dignidade e de seus valores e caráter. 

Segundo Seligmann-Silva (2011), a fadiga mental é indissociável da física e, nos 

casos em que se torna crônica, pode gerar distúrbios de humor e do sono, causar 

dores e perda de apetite, interferindo na sociabilidade dos sujeitos. Em sua pesquisa 

com operários industriais, constatou-se que, quanto maior o nível de cansaço, menos 

possibilidade há de usufruir de atividades de lazer e de participação social, incluindo 

a de natureza política. O fator salarial também entra como importante ponto de inflexão 

para a perspectiva de descanso: quanto menor o ordenado, menos possibilidade de 

usufruto das folgas e férias. A existência de familiares com problema de saúde traz 

ainda maior tensão e cansaço. 

A fadiga se estabelece como importante propulsor da sujeição e alienação do 

trabalhador, aqui entendido como o distanciamento afetivo em relação à sua 

subjetividade e da coletividade8. A reestruturação produtiva e as transformações do 

mundo do trabalho acarretam a ruptura dos laços sociais no trabalho e na vida familiar 

e societária. A fadiga esvazia o campo dos relacionamentos, o teletrabalho invade o 

espaço familiar. O maior número de deslocamentos (como de trabalhadores sazonais 

 
8 A alienação e a repressão da fantasia serviriam como forma de anestesia a qual o trabalhador adota 
frente às dificuldades do cotidiano (SELIGMANN-SILVA, 2011). 
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do campo) separa estes indivíduos do convívio doméstico, quando não levam à quebra 

de vínculo. A desintegração da solidariedade e relações humanas conduzem à 

indiferença e a desresponsabilização (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

De acordo com Dejours (1992), considerando os custos das atividades 

extratrabalho (como cinema, cursos profissionalizantes, esporte etc) e o tempo 

dedicado às tarefas domésticas e deslocamentos casa-trabalho, poucos são os 

trabalhadores que conseguem organizar o lazer em consonância com seu interesse e 

necessidades. Entre aqueles que o logram, usualmente o fazem como sistema 

defensivo individualizado, fora do coletivo dos trabalhadores. A coisificação dos laços 

de solidariedade e a personificação das coisas leva a um individualismo extremo em 

que a posse e consumo são tidos como sinônimo de felicidade. O sujeito é voltado a 

valorizar a exterioridade, enquanto se processa um esvaziamento de seu interior, nega 

a si sentimentos e valores que o ligam ao humano genérico (FRANCO et all., 2010). 

As instâncias de mobilização coletiva tinham não somente como objetivo a 

defesa dos interesses da classe operária bem como favoreciam a existência do 

sentimento de pertencimento e de amparo frente ao sofrimento gerado dentro e fora da 

ação laborativa. A ascendência da individualização no trabalho, e consequente ruptura 

dos laços de solidariedade, está na origem do adoecimento psíquico, chegando nos 

casos mais graves ao suicídio no local de trabalho (ANTUNES; PRAUN, 2015). 

No cerne da competitividade no trabalho, encontra-se à busca pela 

excelência. Esta expressão, transformada em uma verdadeira ideologia, caracteriza-

se pela busca incessante pela perfeição e superioridade. Para que se concretize, 

ignoram-se os limites e diversidade do corpo e mente de cada pessoa, o que 

contribui para instalação da cultura do assédio moral9, além de danos à saúde física 

e mental. “Em nome da excelência, têm sido minadas as barreiras morais e aberto o 

espaço ao consentimento das ações perversas” (FRANCO et all., 2010, p.237). Sob 

a ideologia da excelência, não deve haver o cansaço nem o adoecimento. O silêncio 

sobre qualquer mal-estar é imposto, favorecendo o presenteísmo. O desgaste e a 

falta de tratamento podem interferir na atenção e raciocínio, cenário propício para o 

aparecimento de acidentes de trabalho. 

 

 
9 O assédio moral é definido pela prática da violência psicológica contra um empregado na qual é 
submetido a situações de humilhação e constrangimento de maneira prolongada e reiterada no 
ambiente de trabalho. O tema será melhor abordado logo adiante. 
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Ao mesmo tempo, à medida que a sobrecarga de trabalho cresce, o temor de 
“não dar conta” ou cometer erros se torna aterrorizante, da mesma forma a 
fadiga se acumula e o desempenho, inevitavelmente, diminui. Recorrer a 
tranquilizantes e a estimulantes (psicotrópicos, bebidas alcoólicas ou drogas 
mais pesadas), buscar forças nos chamados produtos e alimentos 
“energéticos” [...]. Mas quando os sinais de rejeição pela empresa se tornam 
explícitos, a perspectiva desse abandono pode levar ao desespero, à vivência 
de perda irremediável de si e do próprio destino, e mesmo ao suicídio 
(SELIGMANN-SILVA, 2011, p.476). 

 

A violência por trás da busca pela excelência é disfarçada sob a promessa de 

um futuro idílico. Não é permitido discordar: ou você adere ou é excluído. Assim, 

mantêm-se as aparências de que os parâmetros e metas estabelecidas são justos e 

possíveis de serem alcançados. Para se obter o máximo de produtividade, estimula-

se o narcisismo e onipotência de cada um. O colega se transforma em rival a ser 

derrotado ou expulso (FRANCO et all., 2010). As estratégias defensivas, inicialmente 

erigidas para suportar o sofrimento no labor, também podem levar à insensibilização 

quanto a dor do outro, principalmente se esta for ocasionada em nome do trabalho 

(DEJOURS, 2007). 

Tal circunstância servirá de terreno fértil ao aparecimento do assédio moral. 

Segundo Antunes e Praun (2015), esta não é uma prática recente. Entretanto, sob o 

signo da acumulação flexível, terá maior reverberação visto que, apesar de 

personificado na figura de um agente de poder – o qual exercerá seu autoritarismo 

sobre um indivíduo específico –, normalmente vem ao encontro das ferramentas de 

gestão do trabalho coletivo da empresa. O assédio moral é utilizado para duas 

finalidades: imposição do cumprimento das metas e/ou para forçar o empregado a 

pedir dispensa por conta própria. A pressão também pode ser exercida a fim de criar 

descontrole emocional e explosões de agressividade por parte do trabalhador, 

justificando assim contra ele a demissão por justa causa. 

Esta violência é particularmente presente contra grupos “descartáveis” da 

empresa, como os que desenvolvem alguma doença ou sequela. A longo prazo, 

especialmente na falta de apoio afetivo e social, pode resultar no aparecimento de 

doenças psíquicas e psicossomáticas (FRANCO et all., 2010). Como se já não 

bastasse tal situação, existe a desconfiança por parte das chefias contra os 

“colaboradores” afastados por razões médicas. A direção também tenta extrair o 

máximo de informações dos empregados sobre seus colegas, acarretando num clima 

de suspeita e “espionagem” (DEJOURS, 1992). 
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Outro aspecto que define a cultura institucional do assédio moral está o 

desencontro de informações, fruto de estratégias de distorções comunicacionais 

formuladas pelas hierarquias superiores (DEJOURS, 2007). O objetivo é criar confusão 

com o intuito de garantir maior controle e submissão dos empregados. Um exemplo é 

a disseminação de punições “previstas” em leis e regulamentos sequer existentes. 

 

[...] o fantasma das punições paira no ar, atiçando cada trabalhador a um 
empenho marcado pela intensificação continuada de esforços que se liga 
geralmente a forte tensão. As mensagens da direção são internalizadas e se 
mantêm presentes dentro de cada um: “não falhar; não ser apanhado no erro, 
não deixar cair a produção”. [...] Porque, do contrário, poderão vir o castigo e 
a ameaça ao emprego e à subsistência da família (SELIGMANN-SILVA, 
2011, p.271). 

 

No estudo desenvolvido por Seligmann-Silva (2011), os operários tinham sua 

dignidade ferida por sofrerem exigências aquém da capacidade humana, eram vítimas 

de declarações que visavam desvalorizar sua “virilidade” e proibia-se o livre uso do 

banheiro e de pausas durante o expediente. O ambiente era marcado pelas péssimas 

condições de trabalho e higiene e, em algumas fábricas, não havia espaço apropriado 

para alimentação, fazendo com que as refeições fossem realizadas no meio de poeira 

e gases. Como a raiva proveniente do ataque à dignidade não pode ser descontada 

no supervisor, sob risco de demissão, ela é transportada ao ambiente familiar e/ou 

através do desenvolvimento de alterações psicossomáticas, como a hipertensão, e 

comportamentos autodestrutivos. Frequentemente aparece o uso abusivo de bebidas 

alcoólicas como ferramenta para mitigação da raiva.  

As chefias podem ainda alternar entre a repressão e o favoritismo de modo a 

propiciar divisão entre os trabalhadores. A avaliação do supervisor influencia na 

pontuação dos subordinados, e consequentemente no salário; também a ele compete 

a autorização ou punição do atraso. Ao mesmo tempo, por meio de falsas promessas 

de promoções e oferta de “favores”, o empregador substitui a coação pelo discurso 

paternalista de “ajuda” (DEJOURS, 1992). Em troca da facilitação para obtenção de 

um empréstimo ou na conquista da casa própria, o sentimento de dependência do 

trabalhador em relação à empresa é intensificado (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Além de proveniente das relações de domínio no trabalho, o medo pode ser 

gerado pelos próprios riscos decorrentes da atividade laborativa, como de quedas na 

construção civil. Para que se continue a trabalhar, é preciso que seja neutralizado e 
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isto somente acontece com a participação de todos. A paúra deve ser negada, 

ninguém pode demonstrá-la; caso o faça, o próprio grupo desqualificará este sujeito 

como o “medroso”, excluindo-o do trabalho. A ideologia defensiva do “anti-medo” se 

encarrega não somente de manter a coesão do coletivo bem como garante a sua 

produtividade. O uso do álcool serve como “sedativo” para obliterar o pavor e continuar 

as tarefas (DEJOURS, 1992, 2007). As estratégias de distorções comunicacionais 

também são responsáveis por fazer crer que os acidentes e doenças ocupacionais 

são fruto do acaso e, portanto, inevitáveis. Por conseguinte, não faz sentido a 

instituição de medidas preventivas ou o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) os quais, além de tudo, são incômodos. Cabe a “Deus” e/ou ao destino a 

determinação sobre a vida e a morte (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Outro fator de medo é a tensão ocasionada entre o trabalho prescrito e o que 

de fato é executado. Segundo Dejours (2007), se os trabalhadores seguissem 

exatamente as instruções repassadas pelos superiores, não haveria produção. Esta 

apenas se mantém com a utilização de “quebra-galhos” e “jeitinhos”, antecipando-se 

aos problemas. “Em outras palavras, o processo de trabalho só funciona quando os 

trabalhadores beneficiam a organizações do trabalho com a mobilização de suas 

inteligências, individual e coletiva” (2007, p.56). Tais artimanhas são mantidas na 

clandestinidade uma vez que, ainda que eficazes, frequentemente se localizam fora 

das normativas. Assim, vive-se numa eterna tensão entre fazer o trabalho prosseguir, 

ao mesmo tempo em que se pode ser “descoberto” e punido por infringir as ordens 

superiores. Ademais, por ser algo feito “às escondidas”, não há o reconhecimento do 

bom trabalho. Caso algo dê errado, será imputado exclusivamente ao trabalhador o 

“fracasso” de sua ação. Tal situação gera uma ansiedade constante, o que pode levar 

à degradação da saúde mental (BOUYER, 2010). 

A negação do real do trabalho está na base das estratégias de distorção 

comunicacional a qual atribui às novas tecnologias a perfectibilidade do processo de 

produção. Sob o signo do gerenciamento do medo, e mediante a precarização do 

trabalho, favorece-se o silêncio e o sigilo sobre o fazer real laborativo. Os próprios 

empregados, constrangidos uns contra os outros pelo espírito de competitividade, 

acabam por aderir ao discurso do “fator humano” para justificar as falhas (e por que 

não dizer acidentes) no trabalho (DEJOURS, 2007). 

Pior que trabalhar em segredo para a realização do bom serviço é ser impedido 

de realizá-lo. A despeito de possuir as habilidades necessárias, sua atuação é 
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prejudicada pelo clima organizacional nocivo – marcado pela competitividade e 

sonegação de informação entre os colegas – e por métodos e regulamentos 

incompatíveis e contraditórios entre si (DEJOURS, 2007). O paradigma da rapidez 

igualmente oblitera a qualidade do trabalho e as constantes mudanças 

organizacionais dificultam o aprendizado correto do seu passo a passo (FRANCO et 

all., 2010). É necessário atender-se o cliente com qualidade, concomitantemente, não 

se pode gastar muito tempo com ele pois a quantidade de atendidos é um dos 

parâmetros de avaliação de cumprimento das metas (BOUYER, 2010). 

 

Há os indolentes e os desonestos, mas, em sua maioria, os que trabalham se 
esforçam por fazer o melhor, pondo nisso muita energia, paixão e 
investimento pessoal. É justo que essa contribuição seja reconhecida. 
Quando ela não é, quando passa despercebida em meio à indiferença geral 
ou é negada pelos outros, isso acarreta um sofrimento que é muito perigoso 
para a saúde mental (DEJOURS, 2007, p.34). 

 

Quando o trabalhador é reconhecido, todas as dificuldades, angústias e 

decepções são sobrepujadas já que não foram em vão. A sensação de recompensa 

lhe permite reconstruir sua identidade, reconhecer-se no trabalho, traz sentimento de 

alívio e sublimação. Quando o contrário acontece, o indivíduo revive o sofrimento, 

preso num círculo vicioso o qual o conduzirá à desestabilização da identidade e à 

doença mental (DEJOURS, 2007). 

Seligmann-Silva (2011) e Bouyer (2010), enfatizam a importância da 

psicodinâmica do reconhecimento no processo saúde-doença. No estudo 

desenvolvido por Seligmann-Silva, uma das expressões da dificuldade de se elaborar 

as frustrações em decorrência do não reconhecimento do trabalho foi o uso abusivo e 

até dependência alcoólica pelos operários. 

 

1.4 Sofrimento no trabalho e adoecimento 

 

As doenças ocupacionais já aparecem como preocupação no século XVIII, 

ainda durante a manufatura, quando se observa o aparecimento do trabalho parcelar. 

Nesta época, o médico Bernardino Ramazzini elabora o primeiro livro sobre a temática 

(De Morbis Artificum Diatriba, ou Doenças do Trabalho) no qual correlaciona os riscos 

à saúde com a exposição a produtos químicos, metais, poeira e outros elementos 
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encontrados nos ambientes laborativos (ALVES, 2013). Os textos de Engels já 

citavam a conexão entre condições de vida e trabalho do proletariado inglês no século 

XIX e o desenvolvimento de um conjunto de patologias as quais, não raro, culminavam 

com mortes desses operários (ANTUNES; PRAUN, 2015).  

Conforme aponta Mendes e Wünsch (2007), a saúde do trabalhador é resultado 

tanto das condições de trabalho quanto da articulação política e econômica em que 

se insere. Como vimos na seção 1.2, as relações sociais fetichizadas de produção 

interferem no âmbito da reprodução social. O estranhamento penetra no tempo do 

não-trabalho e influi nas condições de saúde/doença do trabalhador. Não é possível 

haver uma vida de sentido numa sociedade erigida no trabalho sem sentido. Um dos 

efeitos do capitalismo reestruturado é a instalação de um “estado depressivo” 

propulsor do adoecimento do trabalhador (ALVES, 2013). 

A “ciência” de Taylor desconsiderava qualquer preocupação a respeito do 

aspecto psicológico e fisiológico e os impactos da fadiga sobre a saúde do operariado. 

O autor desprezava a participação intelectual dos trabalhadores nas atividades que 

considerava exclusivamente manuais e passíveis de parcelamento (SELIGMANN-

SILVA, 2011). No trabalho artesanal, uma parte da organização provém do próprio 

operador. Já no trabalho rígido, embora não seja muito parcelado, nenhuma 

adaptação à personalidade é possível. O nível de insatisfação tem mais peso sobre a 

criação do sofrimento que as exigências mentais ou psíquicas do trabalho. Quanto 

mais rígido o trabalho, menos conteúdo significativo tem e menores as chances de 

mudá-lo. Logo, o sofrimento aumenta, interferindo negativamente no equilíbrio 

psicossomático. Os sujeitos pobres e/ou com baixa defesa mental (falta de vivência 

onírica, má qualidade do funcionamento mental etc.) são os mais propensos a 

vivenciarem as enfermidades somáticas (DEJOURS, 1992). 

O tempo, ritmo e intensidade da produção vão de encontro ao biorritmo dos 

sujeitos, gerando patologias e acidentes, com destaque para as doenças mentais e 

as Lesões por Esforços Repetitivos / Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao 

Trabalho (LER/DORT) (FRANCO et all., 2010). Ambos têm crescido 

concomitantemente à disseminação mundialmente do processo de reorganização do 

trabalho e precarização da proteção social ao trabalhador (ANTUNES; PRAUN, 2015). 

Aliado a isso, a degradação da qualidade de vida das grandes metrópoles 

conduz a uma vigilância constante, fazendo com que o corpo libere de maneira 

prolongada adrenalina e cortisol, responsáveis pelo surgimento do estresse. O termo, 
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provindo do inglês stress, foi transposto pelo fisiologista Walter Cannon da engenharia, 

e significa esforço, tensão, capacidade de resistência. Esse fenômeno não é recente, 

funciona como meio de defesa do homem perante os perigos da natureza desde a pré-

história, mas se generaliza enquanto gerador de enfermidades no ápice do 

desenvolvimento fordista/taylorista (ALVES, 2007). A sua permanência acarreta no 

aparecimento de distúrbios psicofisiológicos e, a longo prazo, em danos nos diferentes 

sistemas internos e/ou no aparelho osteomuscular (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

 

Os agentes estressores não são apenas ameaças reais, mas inclusive, 
ameaças imaginárias que fazem, por exemplo, com que o organismo 
humano, diante de situação de risco e de insegurança social, reaja como se 
estivesse, por exemplo, face a face com um animal selvagem. A instância 
psíquica do inconsciente independe da realidade externa, mas representa a 
realidade psíquica interna. Deste modo, tende a perceber ameaças 
imaginárias, como o desemprego, por exemplo, como ameaças reais que 
estressam a subjetividade humana. É o chamado estresse psicológico 
provocado por antecipação (ALVES, 2007, p.236). 

 

Vide este cenário, um novo perfil epidemiológico surge cujo nexo causal é menos 

evidente que os acidentes e patologias tradicionalmente relacionadas à atividade 

laborativa, como as de ordem cardiocirculatórias, gastrointestinais psicossomáticas, 

neoplasias e sequelas músculos-esqueléticas, além das já referidas doenças 

psiquiátricas. Dessa forma, segundo Lacaz (2002), existe a tendência de prevalecer 

entre os trabalhadores os agravos provindos do “mal-estar difuso” ou de doenças 

comuns na população em geral, mas que passam a acontecer cada vez mais 

precocemente. Assim, cai por terra o mito de que a informatização e automatização 

proporcionariam a superação das doenças ocupacionais (LOURENÇO, 2015). 

 

1.5 Doença e acidente de trabalho no Brasil 

 

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)10, o acidente de 

trabalho é aquele decorrido da atividade laborativa o qual provoca lesão corporal ou 

perturbação funcional (temporária e permanentemente). Pode incorrer em morte, 

perda ou redução da capacidade laborativa. Enquadra-se nessa categoria os 

acidentes em decorrência das tarefas ocupacionais (típico) ou no deslocamento 

 
10 Fonte: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/. Acesso 
em 03/08/2019. 

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/
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entre a moradia e o local de trabalho (de trajeto)11. A autarquia é responsável por 

definir se a sequela possui origem ocupacional e esta é manifesta quando gera o 

auxílio-doença acidentário (o B91). 

Dessa forma, para tentarmos nos aproximar da problemática do adoecimento 

e acidente de trabalho no País, foram elaborados os gráficos a seguir com base no 

Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)12. Estão disponíveis apenas dados 

até o ano 2017 visto terem sido os últimos publicados no site. 

Como pode ser observado na série histórica no gráfico 1 (página 39), existe 

tendência de aumento na concessão de auxílios-doença e aposentadorias por 

invalidez entre os anos 2007 e 2014, respectivamente, 2.240.160 e 2.808.547. A 

princípio, poderíamos concluir que os trabalhadores estariam adoecendo mais. No 

entanto, não nos olvidemos que as estatísticas são referentes aos que possuem 

vínculo formal e – levando em consideração que este período registrou crescimento 

econômico, com consequente aumento de contratações – infere-se que este 

fenômeno possa estar relacionado à inclusão de mais trabalhadores no Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS). Isso pode ser confirmado pelos números em 

queda entre 2015 e 2017, quando se inicia a crise econômica atual e o decorrente 

avanço do desemprego, ou ainda a substituição dos vínculos formais por postos de 

trabalho precários13. Em 2015, a queda na concessão de benefícios também se viu 

prejudicada pelas greves dos servidores do INSS. 

Ao analisar a série histórica entre 2001 e 2014, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA (2005) chegou à mesma constatação: não houve uma 

explosão no quantitativo de concessão de auxílios-doença. Este apenas acompanhou 

o aumento da cobertura da População Economicamente Ativa (PEA) que, em 2012, 

atingiu 63,9%. Esse percentual só foi possível seja em virtude do crescimento do 

emprego formal neste período, seja do incentivo à contribuição individual por meio do 

rebaixamento da alíquota de recolhimento em modalidades como de donas de casa 

de baixa renda participantes do Bolsa-Família ou do microempreendedor individual. 

  

 
11 Salienta-se que a Medida Provisória (MP) 905, de 11/11/2019, descaracteriza o acidente de trajeto 
como acidente de trabalho. Entretanto, até a finalização da presente dissertação, a MP não havia ainda 
sido apreciada pelo Congresso. 
12 Fonte: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. 
13 Vide o fenômeno da “uberização”, atividades laborativas criadas via aplicativos sem qualquer 
proteção trabalhista. 
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Chama a atenção o baixo montante de benefícios de caráter acidentário. Em 

2014, por exemplo, dos 2.608.019 auxílios-doença concedidos, apenas 279.868 foram 

considerados acidentários (10,73%). Verifica-se igualmente tendência de queda entre 

2008 (356.336) e 2017 (191.118). No gráfico 2 (página 40), após aumento entre 2007 

e 2008, também houve diminuição dos acidentes e doenças ocupacionais de 2008 a 

2017, (755.980 para 549.405). 

Seria possível afirmar que a atividade laborativa não seria uma questão 

preponderante na questão do adoecimento? Conforme vimos no início desta seção, 

além das estatísticas do INSS apenas abarcarem os trabalhadores formais, também 

depende da Perícia da autarquia o reconhecimento do nexo causal, o que nem sempre 

acontece. Segundo Lourenço (2015), é bem mais difícil ao trabalhador, por exemplo, 

comprovar que seu emprego é agente de seus problemas psiquiátricos por ser de 

natureza subjetiva, não possível de ser mensurado objetivamente.  

De acordo com o gráfico 3 (página 41), dos 2.391.087 auxílios-doença e 

aposentadorias por invalidez concedidos em 2017 pelo INSS, 44,78% foram em 

decorrência de lesões de origem externa (a partir de traumas como acidentes de 

trabalho ou de trânsito) e doenças osteomusculares (normalmente associadas a 

atividades com carga de peso e/ou esforço repetitivo). Considerando apenas os 

benefícios reconhecidos como acidentários (549.405), este percentual sobe para 

83,28% (gráfico 4). Em 2017, somente 3,15% dos acidentários foram reconhecidos 

por transtornos mentais. 

 

As patologias contemporâneas vinculadas ao trabalho, como são exemplos 
as LER/Dort e o sofrimento mental relacionado ao trabalho revelam que o 
desgaste da vida é muito mais social que apenas biológico. Obviamente a 
degradação da saúde é biológica (física e mental), mas a sua determinação 
decorre do peso das relações sociais de trabalho (dentro e fora dele), e a 
universalidade dessas relações, independentemente dos espaços 
empresariais — se do setor primário, secundário ou terciário da economia, 
torna os problemas de saúde daí decorrentes também universais 
(LOURENÇO, 2015, p.458-459). 

 

Entretanto, salienta-se que os números sobre a acidente de trabalho acima não 

representam a universalidade do fenômeno visto que contemplam apenas empregados 

com carteira assinada e avulsos. Os autônomos sequer fazem jus ao benefício 

acidentário. Outrossim, as taxas de desocupação podem estar diretamente envolvidas 



43 
 

 

na sua variação negativa: quanto mais desempregados, ou acesso a trabalhos 

precários, menos acidentes/doenças de origem ocupacional são registrados.  

A fim de tentar suprir este lapso, é previsto o preenchimento, pelas unidades de 

Saúde públicas e privadas, do Relatório de Atendimento ao Acidentado no Trabalho 

(RAAT) o qual irá alimentar o Sistema de Vigilância em Acidentes de Trabalho (SIVAT). 

Todavia, conforme salientado por Lourenço (2015), apesar de tais iniciativas, isso não 

significou que os serviços tenham aderido à cultura da notificação14. 

Além das dificuldades de registro pelas políticas de Saúde e Previdência, outro 

fator que contribui para a subnotificação são as estratégias implementadas pelas 

empresas de desestímulo ao absenteísmo, como a bonificação por produtividade. 

Outras alternam entre a premiação e repressão, conforme os índices de acidente de 

trabalho, como folgas remuneradas e participação nos lucros, advertências e até 

demissão (LOURENÇO, 2015). A pesquisa de Seligmann-Silva (2011) aponta que, 

paralelamente à competição entre as equipes por alcançar a meta de produção, os 

operários eram pressionados pelos próprios colegas a não registrar os pequenos 

acidentes nem procurar apoio médico a fim de não afetar o número de sua ocorrência, 

o que acarretaria a perda de pontos para o grupo. O uso das distorções 

comunicacionais desestimula a ida ao médico, ainda que doente, pois isto 

desagradaria à chefia, podendo ocasionar discriminação e até dispensa. 

Deste modo, percebe-se uma tendência de imputar aos trabalhadores a 

responsabilidade sobre o acidente de trabalho. Mesmo nos casos de “descuido”, 

Mendes e Wünsch (2007) enfatizam que tal situação pode estar condicionada por 

diferentes fatores como fadiga por conta de realização de horas extras, falta de 

momentos de descanso, alimentação e transporte precários, condições ambientais 

insalubres, intensificação do ritmo de trabalho, realização de diversas tarefas ao 

mesmo tempo, entre outros. 

Outra tendência é a de colocar o acidente como algo inevitável, logo, não há 

preocupação quanto aos aspectos preventivos das situações de trabalho. Não raro, 

as avaliações de risco são realizadas após o acidente com o objetivo de detectar a 

 
14 Ademais, na data de 02/06/2019, tentou-se obter os dados do RENAST pelo site 
renastonline.ensp.fiocruz.br, contudo, após inúmeras tentativas de criar um login, não se obteve retorno 
por parte deste. Também não se logrou obter estes dados via www2.datasus.gov.br. Ao contrário da 
base de dados do INSS, as informações referentes aos acidentes e agravos à saúde em decorrência 
do trabalho pelo SUS não se encontram facilmente disponíveis ao público, impossibilitando assim a 
elaboração de estatística em nível nacional. 
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sua causa, normalmente atribuindo à falha a algum “colaborador”. Aliado a isso, 

Seligmmann-Silva (2011) destaca o distanciamento dos departamentos de segurança 

e medicina do trabalho em relação ao núcleo gerencial das empresas. Assim, a 

expertise dos engenheiros de segurança do trabalho, profissionais da saúde e 

ergonomistas nem sempre consegue influir na organização do processo de produção. 

Como vimos há pouco, além da não garantia de condições laborais 

adequadas – cenário facilitador do surgimento de doenças ocupacionais e acidentes 

–, existe pressão por parte das empresas para que o empregado não se afaste do 

trabalho, quer por meio de incentivos financeiros ao presenteísmo, quer pelo manto 

de vergonha de ficar “encostado”. Para não ser tachado como indolente, aguentam-

se as dores e o sofrimento até que se atinja uma certa gravidade, gerando a 

necessidade do afastamento. 

 

Para o homem a doença corresponde sempre à ideologia da vergonha de 
parar de trabalhar. [...] Vê-se que o trabalho atravessa profundamente a 
vivência da doença: doença-avesso-do-trabalho, a tal ponto que a falta de 
trabalho torna-se, em si, um sinônimo de doença: “Quando alguém diz para 
um cara que ele está muito velho para trabalhar ou que ele não é mais capaz 
de continuar, é como se ele estivesse doente”. 
Doença e trabalho! Este par indissoluvelmente ligado guardo um conteúdo 
específico: a ideologia da vergonha erigida pelo subproletariado não visa a 
doença enquanto tal, mas a doença enquanto impedimento ao trabalho 
(DEJOURS, 1992, p.33-34). 

 

Além da “vergonha” em não poder trabalhar, registra-se ainda a diminuição dos 

ganhos dado que os benefícios por invalidez frequentemente são insuficientes para 

atender às necessidades básicas da família, conduzindo-a ao subproletariado 

(DEJOURS, 1992). Pior que isso, é quando sequer o direito ao auxílio-doença é 

reconhecido pelo INSS, ao mesmo tempo em que a empresa não o aceita de volta, 

deixando-o num “limbo”, sem receber qualquer renda (VIZZACARO-AMARAL, 2011)15. 

A pesquisa de Ferreira e Amaral (2014) com trabalhadores atendidos em um 

hospital universitário aponta para sua dificuldade em se manterem no auxílio-doença 

enquanto fazem o tratamento de saúde, o que denota insuficiência de articulação 

entre as políticas previdenciárias e sanitária. Após o acidente, o sujeito experiencia 

sensações como falta de perspectiva, medo e humilhação visto que o retorno ao 

trabalho é percebido como uma impossibilidade.  

 
15 Para os informais, a situação ainda é mais grave pois sequer têm o direito de pleitear o auxílio-doença 
por não estarem cobertos pela Previdência Social. 
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Com essas mediações, a pesquisa mostrou que as dificuldades de reinserção 
dos trabalhadores ao mundo produtivo quando perdem ou comprometem a 
sua saúde no trabalho estão intimamente relacionadas com a nova 
configuração do trabalho na contemporaneidade: flexibilidade, precariedade, 
superexploração e desregulamentação das relações de trabalho são 
aspectos que deixam os trabalhadores mais vulneráveis sob o ponto de vista 
objetivo e subjetivo e, distantes do mercado, porque agora, suas condições 
físicas impedem seu retorno ao mundo do trabalho e a sua sociabilidade. 
[...] Nesse contexto, os trabalhadores de potencialidades consideradas 
desqualificadas para atender as demandas atuais podem, diante das 
circunstâncias, serem facilmente substituídos e descartados (FERREIRA; 
AMARAL, 2014, p.183). 

 

Quando retornam, alguns passam a sofrer discriminação e desqualificação por 

serem considerados menos capacitados para trabalhar. São alvo de ironia e 

insinuações de que estariam fingindo a doença. Por trás disso, está o medo 

escancarado pela situação desses sequelados de que os acidentes e patologias 

ocupacionais são reais e que qualquer um pode ser a próxima vítima. De acordo com 

o constatado pela pesquisa de Seligmann-Silva (2011), tanto os acidentes quanto o 

desencadeamento de crises mentais serviram como marco na vida dos operários ao 

perceberem os riscos aos quais estavam expostos, o que lhes permitiu saírem das 

defesas individuais e/ou coletivas alienadoras para as resistências conscientes. 

Em suma, pudemos analisar o caráter contraditório do trabalho: ao mesmo 

tempo que é responsável pela constituição do ser social, no âmbito do capitalismo, é 

fonte de sofrimento e adoecimento. No próximo capítulo, serão abordadas as 

demandas e resposta do Estado frente a este problemática através do 

desenvolvimento das políticas sociais, com especial atenção às políticas 

previdenciária e de saúde do trabalhador. 
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2. ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

2.1 Conceituação de Estado 

 

As origens do Estado, enquanto ordem política, remonta à Antiguidade, desde 

a Polis dos gregos a Respublica dos romanos. Mais tarde, durante o apogeu do 

Império Romano e entre os germânicos invasores, os termos Imperium e Regnum 

passam a traduzir a conceito de Estado, entendido como organização de domínio e 

poder. Na Idade Média, aparece Laender (Países), incorporando a ideia de território 

(BONAVIDES, 2000). A palavra Estado desponta originalmente em O Príncipe, de 

Nicolau Maquiavel, escrito em 1513, e é utilizado pelos italianos para designar as 

cidades independentes. 

O Estado tornou-se uma instituição política, com domínio sobre as demais, a 

partir do século XVII, quando conquistou personalidade própria, diversa da do 

governante e da religião. Neste momento, ocorre a separação entre o governo privado 

(o chefe de família sobre seus dependentes) da responsabilidade pública do 

governante. Tanto ele quanto seus governados reconhecem a existência de uma 

entidade superior terrena, a qual constituirá o Estado (PEREIRA, 2009). 

Existem diversas definições de termo delineadas por distintos autores, algumas 

vezes contrários entre si. Contudo, para fins didáticos, adota-se aqui a conceituação 

sintetizada por Farias Neto (2011) e Pereira (2009): é um conjunto de instituições e 

prerrogativas os quais possuem poder coercitivo delegado pela própria sociedade, 

ocupante de um determinado território, tendo como base um conjunto de condutas e 

comportamentos gerais regulados pela máquina burocrática. Responsável pela 

organização do poder e da economia, não pode ser confundido com Governo, 

compreendido aqui como um grupo de pessoas que controlam as decisões políticas 

durante um certo período, materializadas através de programas e projetos. 

 

A presença desses elementos, contudo, tem caráter mais ideal do que real. 
Na prática, os Estados têm grande dificuldade de exercer o seu poder, regular 
a sociedade, aplicar regras e controlar a entrada de elementos externos 
indesejáveis no seu território. Portanto, mesmo havendo concordância 
quanto a sua definição, torna-se evidente que a existência do Estado não é 
tranquila, [...]. Com a sociedade, com a qual estabelece constante e 
simultânea relação de antagonismo e de reciprocidade, os seus liames são 
tensos (PEREIRA, 2009, p.143). 
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Engels (1984) identifica a gênese do Estado como um terceiro poder que visa 

suprimir o conflito entre classes – inicialmente dividida na Antiguidade entre homens 

livres e escravos, entre exploradores ricos e explorados pobres. Por ter nascido com 

o intuito de conter o antagonismo entre as classes, de maneira geral, é comandado 

por aquela economicamente dominante a qual também adquire o domínio político, 

utilizando este como mais um instrumento de repressão e exploração da classe 

oprimida, de “proteção dos que possuem contra os que não possuem” (1984, p.194). 

De acordo com Mandel (1982), o Estado nasce com o objetivo de assegurar a 

propriedade privada que, no princípio, assumia a forma de apropriação privada da 

terra e visava a proteção tanto contra inimigos externos e internos (como escravos e 

demais classes subjugadas). Assim, seriam três suas principais funções: propiciar as 

condições gerais de produção quando a iniciativa privada não é suficiente, conter 

ameaças das classes subalternas contra a dominante por meio de um sistema 

judiciário, político e penal e integrar aquelas através da disseminação da ideologia da 

classe dirigente, fazendo com que aceitem sua situação de subjugo. 

Ainda que possua certa autonomia perante a sociedade, o Estado deve 

procurar sustentação e legitimação perante todas as classes sociais. Não seria 

possível apenas a repressão por criar um clima insustentável de eterna guerra civil. 

Assim, a função integradora é exercida sobretudo pelas diversas ideologias por meio 

da religião, filosofia, moral, lei e política (1982). 

Pereira (2009) enfatiza que, se pressionado, o Estado também pode realizar 

ações protetoras às classes subalternas. Portanto, na vigência do sistema capitalista, 

na contemporaneidade assume algumas demandas da classe trabalhadora, não se 

restringindo apenas à sua coerção. Isso ocorre porque, ainda que a burguesia possua 

sua parcela de dominação política e ideológica, esta instituição sofre pressões de 

diversos setores da sociedade, inclusive da classe operária, devendo ceder em alguns 

pontos a fim de assegurar sua legitimidade. A proteção social virá como um de seus 

instrumentos (PEREIRA, 2016). 

 

2.2 As políticas sociais no contexto do capitalismo 

 

As políticas sociais são um conjunto de programas e projetos instituídos por um 

determinado governo voltado para grupos sociais específicos que visam diminuir as 
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sequelas da questão social16 por meio de redistribuição dos benefícios sociais em 

diversos campos: Educação, Saúde, Habitação, Trabalho, Previdência, Assistência 

Social, Lazer, entre outros. Pereira (2009) defende que a política social, enquanto 

pertencente às políticas públicas, não é exclusividade do Estado. Refere-se à coisa 

pública17, ou seja, diz respeito a todos, prevista por um dispositivo legal e apoio de um 

grupo de interesse. Por isso, mesmo que provida pela ação estatal, também envolve 

interesses privados, devendo ser controlada pelos cidadãos. Logo, o que garante que 

uma política pública perdure não é necessariamente se tornar uma “política de Estado” 

em detrimento da “política de governo” mas a inviolabilidade de seu caráter público, 

assentado na sua legitimidade democrática. 

Faleiros (2004) as considera como forma de articulação de processos políticos 

e econômicos para obtenção de consentimento entre os grupos e classes sociais para 

manutenção da ordem social, permitindo assim a manutenção do trabalhador e a 

reprodução da força de trabalho. 

 

Política social refere-se ao processo de desenvolvimento e implementação de 
medidas geridas pelo Estado e demandadas pela sociedade como direitos 
devidos para suprir necessidades sociais e promover o bem-estar dos cidadãos 
– seja prevenindo contingências associadas ao trabalho e a inseguranças 
sociais, seja combatendo-as quando instaladas. Sua razão de ser tem a ver 
com a existência de desigualdades produzidas estruturalmente por um sistema 
social dividido em classes e reproduzido historicamente por meio de relações 
de poder constantemente renovadas (PEREIRA, 2016, p. 79). 

 

Dessa forma, as políticas sociais surgem para atender às reivindicações 

trabalhistas. Contudo, conforme salienta Vieira (2004), não significa que serão 

contemplados todos os reclamos populares. Ainda que configure melhoria nas 

condições de vida da classe operária, também visa manter a dominação política e 

econômica da burguesia. Pereira (2016) aponta que a proteção social encerra em si 

um “ardil ideológico” em que é vista necessariamente como algo sempre positivo. Em 

sua tese, a autora aponta que proteger no capitalismo não é sinônimo de assegurar 

igualdade de condições nem satisfazer necessidades sociais básicas. 

 
16 A questão social é fruto da contradição entre o trabalho, amplamente social, e a apropriação de seu 
produto, monopolizada pelos donos do capital, gerando a desigualdade social e suas diversas 
expressões (pobreza, violência, desemprego etc.). “Questão social que, sendo desigualdade é também 
rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se opõem” 
(IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
11ed. São Paulo: Cortez, 2007, p.28). 
17 Do latim res (coisa) e publica (de todos). 
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Pela perspectiva marxista, a proteção social estaria erigida sobre três bases: a) 

resposta ao conflito de classes; b) ação preventiva do Estado para conter movimentos 

revolucionários da classe trabalhadora e c) satisfazer as necessidades do capital. No 

entanto, apesar das conquistas desses direitos pelos trabalhadores não constituir o 

fim do capitalismo, o próprio Marx sinalizava que os ganhos do trabalho colocavam 

limites ao capital (BOSCHETTI, 2010). 

As origens das políticas sociais são identificadas a partir de meados do século 

XIX com o desenvolvimento do capitalismo industrial – que ocasionou a migração de 

grande contingente populacional ao meio urbano que, em sua maioria, passa a viver 

em situação de miséria –, da consequente luta da classe trabalhadora por melhores 

condições de vida e trabalho e o estabelecimento dos Estados-nação na Europa 

ocidental no século XIX. Antes disso, a atenção ao "social" era feita de maneira 

pontual, marcada pela caridade privada e ações filantrópicas, ou por meios coercitivos 

de punição à "vagabundagem". Aos antigos camponeses expulsos de suas terras que 

não conseguiram ser incorporados ao mercado de trabalho, e “vagabundos” em geral, 

era-lhes dedicado o açoite e, em caso de “nova infração”, marcados com ferro e até 

sentenciados à morte. Havia ainda as caixas de socorro promovidas pelas paróquias 

cujo objetivo era o mesmo: fazer com que abandonassem o vício e a “vadiagem”. No 

século XVIII, os “menos capazes” eram confinados para execução de trabalhos 

forçados nas Casas de Trabalho. 

Até a fase concorrencial do capitalismo, prevalecia o pensamento do laissez-

faire, baseado na obra de Adam Smith, o qual defendia que o bem-estar social provinha 

das aptidões e esforço de cada indivíduo. Este “bem-estar” estava atrelado à ideia de 

felicidade como satisfação dos desejos e preferências individuais via consumo. O 

liberalismo parte do pressuposto de que, através da ação livre do mercado, todos as 

pessoas, por meio da concorrência, têm as mesmas condições de “vencer na vida”. 

Dessa forma, o Estado não deveria interferir quando o sujeito padecia de 

precárias condições de existência, uma vez que ele não se esforçou “o suficiente”. A 

esta instituição cabia a proteção da propriedade privada e intervenções essenciais para 

o funcionamento da economia (controle da moeda, salários, alfândega, entre outros). 

Os trabalhadores, proibidos de criarem sindicatos, necessitavam buscar outras formas 

de associação, como as organizações de defesa mútua, responsáveis pelas ajudas 

emergenciais em situação de óbito, desemprego ou nascimento (FALEIROS, 2000). 
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No entanto, a intervenção estatal passa a ser demandada em virtude da 

crescente urbanização das cidades e, com ela, a necessidade de organização de 

serviços sanitários. Ademais, o desenvolvimento da maquinaria exigirá, por exemplo, 

que o operário saiba ler e escrever. Em vez de combater o Estado, percebe-se ser 

indispensável sua atuação tanto na oferta de serviços sociais quanto sua intervenção 

na economia devido aos “perigos” da concorrência sem limites, criando-se assim as 

condições para maior concentração de propriedade e capital (VIEIRA, 2004). Além 

disso, rondavam na Europa do século XIX os ideais socialistas, o que tornava vital a 

adoção de “antídotos” que os arrefecessem. 

A primeira espécie de seguro social foi a decorrente de acidentes de trabalho, 

porém, o valor do benefício era abaixo do salário e apenas era pago após um período 

de carência. Alguns países mantinham fundos públicos em concorrência com a 

iniciativa privada. Já a assistência social visava atender os grupos “incapazes” de 

trabalhar, como idosos, pessoas com deficiência e viúvas. Em momentos de crise, os 

considerados “aptos” ao trabalho também podiam receber temporariamente ajuda 

financeiro, mas sempre em quantia mínima (FALEIROS, 2000). 

Sob inspiração das associações mútuas, as aposentadorias nascem com a 

implantação de caixas patronais nas grandes empresas, em resposta à pressão dos 

grupos operários mais combativos. As caixas industriais dos ferroviários, mineiros e 

marinheiros foram as primeiras a serem organizadas. 

 

As caixas aparecem como “isca” para atrair os trabalhadores e como o 
“cabresto”, depois que são contratados. Para se ter direito às prestações 
exigiam-se vários anos de serviço e mesmo boa conduta, a juízo dos patrões. 
O princípio do risco profissional não eliminou a responsabilidade atribuída aos 
operários na causa dos acidentes: falta de atenção, má utilização dos 
equipamentos e o não respeito às normas de segurança industrial etc 
(FALEIROS, 2000, p.97). 

 

Os seguros sociais tornam-se obrigatórios, via intervenção estatal, a partir do 

final do século XIX. Em 1883, Bismarck organiza o primeiro regime de aposentadoria. 

Neste momento, a Alemanha se encontrava no processo de unificação e, em busca 

da coesão social, o chanceler alternava entre medidas repressoras e concessórias a 

fim de mitigar os ideais socialistas entre a classe trabalhadora. Na Inglaterra, as 

aposentadorias e pensões foram instituídas a partir de 1908 através da centralização 

das caixas patronais pelo Estado, socializando seus custos. Entretanto, tinha direito 
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apenas os trabalhadores industriais, desde que fossem assíduos e mantivessem uma 

poupança individual. Na França, em 1928, surgiram os seguros para situação de 

doença e idade. Mesmo assim, eram limitados aos assalariados e o valor pago era 

reduzido. Nos EUA, após a grande crise financeira de 1929, instaurou-se regime 

obrigatório de aposentadorias e pensões (FALEIROS, 2000). 

O período “áureo” das políticas sociais é identificado no pós-Segunda Guerra 

Mundial – quando o padrão fordista/taylorista se torna hegemônico – e caracteriza-se 

pela ampliação e universalização da proteção social. Houve aumento do nível de 

escolaridade, da expectativa de vida e diminuição da taxa de mortalidade. A produção 

em massa propiciou o barateamento e acesso a produtos industrializados 

(MARQUES, 2015). 

Não existe consenso sobre a origem do Welfare State (ou Estado de Bem-

Estar Social). Para alguns autores, o conceito se confunde com o próprio surgimento 

das políticas sociais, a partir do final do século XIX. Sua “pré-história” constituiria as 

antigas Leis dos Pobres, as quais alternavam entre medidas punitivas e caritativa 

para controle dos miseráveis na Grã-Bretanha18. Entretanto, Pereira (2009), com 

base na obra de Ramesh Michra, entende que ambos são distintos: o Welfare State 

só pode ser identificado a partir do pós-Segunda Guerra, enquanto a política social 

se configurou bem antes por meio da intervenção estatal no atendimento de 

exigências não necessariamente de natureza democrática-cívica. As medidas 

bismarkianas de implementação dos seguros sociais obrigatórios, por exemplo, 

embora tenham representado um avanço na cobertura contra infortúnios como 

velhice, doença e acidentes de trabalho, possuíam caráter autoritário e conservador 

e eram restritos aos trabalhadores contribuintes. 

A primeira iniciativa, dentro do considerado Welfare State, teria despontado 

no Governo Roosevelt, entre 1933 e 1940, a qual visava combater as consequências 

da crise econômica de 1929. Inspirado pelas concepções do economista John 

Keynes, o New Deal previa intervenções estatais na economia, mediante a criação 

de empregos por meio de obras públicas emergenciais, controle do sistema 

financeiro e bolsa de valores, incentivos à produção industrial, criação de um sistema 

de Seguridade Social etc. Na década de 1940, é publicizado na Grã-Bretanha o 

Relatório Beveridge que propunha revisão nas políticas sociais. Apesar de ofertarem 

 
18 Como as já citadas Casas de Trabalho. 
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aposentadorias, pensões e seguro-desemprego, não impediram que milhões de 

pessoas estivessem na pobreza, submetidas a degradantes “testes” a fim de 

acessarem os benefícios da assistência pública. Desse modo, nasce o Sistema de 

Seguridade Social de Beveridge, que mantem o lado contributivo ao lado de ações 

distributiva através da política de assistência social. Neste período, foram 

implementados programas de incentivo ao emprego e o Sistema Nacional de Saúde, 

não contributivo e universal (PEREIRA, 2009). 

Mesmo que não fosse socialista, Keynes era contrário ao pensamento liberal e 

sua defesa de que a ação livre do mercado seria suficiente para regulamentar a 

economia pois entendia ser necessário que forças externas atuassem para a garantia 

do pleno emprego. Ele não advogava pela nacionalização e socialização dos meios 

de produção e sim do consumo, sob o princípio de um capitalismo “controlado”. 

Por outro lado, temos a teoria da formação da Cidadania – concebida pelo 

sociólogo Thomas Marshall – sustentada através dos direitos civis, políticos e sociais. 

Os civis, nascidos no século XVIII, fazem referência à defesa das liberdades individuais, 

como direito à propriedade e de contrato, ao livre pensamento, liberdade de imprensa, 

expressão, crença, à formação de reunião e associações (como sindicatos e entidades 

de classe), ao direito de ir e vir e à justiça. Os direitos políticos se iniciam no século XIX 

e dizem respeito à participação nos rumos políticos da sociedade, como votar e ser 

votado, e de formar partidos. Por fim, os direitos sociais, a partir do século XX, dizem 

respeito ao acesso a serviços públicos que garantam o bem-estar social, como Saúde, 

Educação, Habitação e Assistência Social, entre outros. 

 

[...] o Welfare State guiou-se (apesar de não ser idêntico ou unívoco nos 
vários contextos nacionais em que se realizou e se processou) por três 
marcos orientadores que, combinados, formam o que venho chamando [...] 
de Paradigma dominante de Estado de Bem-Estar, a saber: o receituário 
keynesiano de regulação econômica e social, inaugurado nos anos 1930. As 
postulações do Relatório Beveridge sobre a Seguridade Social, publicadas 
em 1942; e a formulação da teoria trifacetada da cidadania, de T. H. Marshall, 
nos fins dos anos 1940. Cada um desses marcos gira em torno de um eixo 
particular que, conjuntamente, formam as colunas mestras (teóricas, políticas 
e ideológicas) modernas do Welfare State e de suas políticas: pleno emprego 
(Keynes); seguridade econômica e de existência (Beveridge) e direitos de 
cidadania (Marshall) [...] (PEREIRA, 2009, p.89-90). 

 

Embora o Estado de Bem-Estar social tenha figurado em um salto gigantesco 

no desenvolvimento das políticas sociais, como universalização dos benefícios e 

serviços públicos sob caráter não contributivo, isso não representou a superação das 
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desigualdades produzidas pelo capitalismo. De acordo com Pereira (2016), a proteção 

social nunca objetivou suprimir as diferenças de posição de indivíduos e classes, mas 

apenas de reduzi-las e aliviá-las no sentido de permitir a legitimação do sistema. De 

fato, esse objetivo foi alcançado: houve uma relativa acomodação pela classe operária 

nos países que vivenciaram o Estado de Bem-Estar ao abandonarem os princípios 

revolucionários19. Isso porque, ao mesmo tempo que propiciam o fortalecimento da 

economia capitalista, asseguram melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. 

Não obstante, a partir dos anos 1970, o modelo keynesiano irá esbarrar na 

internacionalização e financeirização da economia. Neste momento, vive-se uma crise de 

produção que, associada à introdução de novas tecnologias poupadoras de mão-de-

obra, será responsável pelo aumento do desemprego. A subida do preço do petróleo, 

considerado o grande vilão neste período, apenas reforça a tendência de elevação da 

inflação e diminuição da taxa média de lucros (BERHING; BOSCHETTI, 2009). 

A partir de então, os sustentáculos do Estado de Bem-Estar são questionados, 

considerados pelos seus críticos como gerador do consumo exacerbado de recursos 

públicos. O neoliberalismo ganha força, indo de encontro aos pilares de 

universalidade das políticas sociais, bem como questiona-se o papel 

“excessivamente” interventor do Estado. Estas são consideradas paternalistas e 

fonte de comodismo. Por conseguinte, a maioria dos benefícios e serviços deve ser 

acessada preferencialmente via mercado, e não como direitos sociais. Cabe 

somente à parcela mais pobre da população alguma “ajuda”, desde que cumpram 

com uma contrapartida para não gerar “preguiça”, afinal, os indivíduos são 

responsabilizados pela sua condição de miséria.  

Segundo Draibe (1993), o neoliberalismo não constitui um corpo teórico próprio 

em si. É uma reatualização do liberalismo clássico, aproximando-se do 

conservadorismo político e do darwinismo social. É antes um conjunto de práticas que 

objetivam influir nas configurações da gestão pública. Travestido pelo tecnocratismo, 

este lhe confere a aparência de neutralidade política e, sob o argumento de buscarem 

a eficiência e eficácia dos serviços públicas, advogam a favor do Estado mínimo. 

A defesa da liberdade individual deve ser a principal finalidade das instituições 

sociais e, por isto, o Estado não pode intervir na economia. Os programas sociais são, 

 
19 Não foi por acaso que o Estado de Bem-Estar advém no período pós-Guerra. A escassez de mão-
de-obra, aliada à “ameaça comunista” da extinta URSS, servirá de propulsor para que os reclamos da 
classe trabalhadora fossem atendidos, ainda que dentro da ordem do capital. 
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consequentemente, uma ameaça aos interesses e liberdades individuais. Um exemplo 

seriam os sistemas previdenciários que preveem recolhimento compulsório para sua 

manutenção e, assim, a coerção à liberdade de escolha. Para os neoliberais, o gasto 

em programas sociais trouxe a ampliação do déficit público e inflação, redução da 

poupança privada, desestímulo ao trabalho, entre outros. Dessa forma, a ação do 

Estado deve ater-se a programas assistenciais de alívio à pobreza de modo 

complementar à filantropia privada e comunitária. 

 

Descentralizar, privatizar e concentrar os programas sociais públicos nas 
populações ou grupos carentes, esses parecem ser os vetores estruturantes 
das reformas de programas sociais preconizadas pelo neoliberalismo, 
principalmente quando suas recomendações se dirigem a países latino-
americanos em processos de ajustamentos econômicos (DRAIBE, 1993, p.97). 

 

No campo econômico, o incentivo à indústria e agricultura dão lugar à 

desregulamentação do setor financeiro nacional e livre circulação do capital pelo 

mundo. Para atrair tal montante, os países subdesenvolvidos devem promover 

controle rígido da inflação por meio da manutenção de altas taxas de juros e corte dos 

“gastos” públicos, considerados os vilões do déficit orçamentário, especialmente os 

benefícios da Previdência Social (GENTIL, 2006). 

 

2.3 As políticas sociais no Brasil 

 

O Brasil produziu tardiamente as políticas sociais as quais nunca chegaram perto 

dos patamares de proteção social vivenciada na Europa do pós-Guerra. O País 

adentrou tardiamente no capitalismo industrial, apenas no século XX, devido à 

predominância do projeto colonial e agrário que se sustentava sobre o trabalho escravo. 

Assim sendo, não havia a formação de uma classe trabalhadora que reivindicasse 

patamares mínimos de bem-estar social. Ademais, surgiram contraditoriamente em 

momentos de retração dos direitos civis e políticos como forma de “compensação” da 

perda destes (com destaque ao Governo Vargas e Ditadura Militar). 

Durante o período colonial, subsumida aos interesses econômicos da 

Inglaterra, a Coroa Portuguesa proibiu a implantação das manufaturas e fábricas em 

terras brasileiras e, em 1785, ordenou que as já instaladas fossem extintas. Apenas 
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em 1800, com a fuga de Dom João ao Brasil, durante a invasão napoleônica, as 

antigas restrições foram revogadas. 

Até a República Velha, havia traços incipientes de industrialização. O 

capitalismo mercantil ainda se consolidava, a base econômica brasileira era erigida 

sobre a agroexportação, com destaque para a cultura do café (SOUZA, 2016). As 

poucas iniciativas relativas a uma legislação social foram impedidas pela oligarquia 

agrária ou então não eram cumpridas por não serem fiscalizadas, como a proibição 

em 1891 do trabalho infantil antes dos 12 anos. Os “problemas sociais” eram tratados 

por meio da caridade privada com base clientelista e paternalista. Os miseráveis eram 

de responsabilidade dos hospitais, asilos e associações civis. Caso a pessoa 

estivesse incapacitada para o trabalho, a situação deveria ser assumida pela família 

(FALEIROS, 2000). 

O processo de industrialização começa timidamente no início no século XX, 

sobretudo no pós I Guerra Mundial, e mantém fortes vínculos com o setor agrário 

(como beneficiamento do café), atraindo mão-de-obra de imigrantes, principalmente 

europeus. Influenciados pelo ideário socialista e anarquista, eles serão responsáveis 

pela organização do movimento operário, como a formação de sindicatos e a 

realização das greves de 1905, 1917 e 1919. 

Não por acaso, são lançadas neste período as primeiras resoluções de 

proteção ao trabalho. Em 1919, é criada a Lei do Acidente do Trabalho, que 

responsabiliza as empresas industriais nos casos de acidente de trabalho envolvendo 

operários (BREVILLHERI; PASTOR, 2009). Em âmbito previdenciário, é instituída a 

Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP) para os ferroviários a qual assegurava 

aposentadoria, pensão por morte e custeio de despesas médicas20. 

Contudo, segundo Behring e Boschetti (2009), desde este período, haverá no 

País um distanciamento entre o que é previsto na lei e sua efetivação e citam como 

exemplo a redução legal, a partir de 1911, da jornada de trabalho para 12 horas por 

dia, a qual não era cumprida. Faleiros (2004) aponta também ser característico na 

sociedade brasileira que os benefícios sociais sejam vistos mais como favores do 

Estado do que como direitos, transformando a pessoa favorecida em um devedor cuja 

“dívida” deverá ser paga como voto em futuras eleições. Assim, de acordo com o 

Faleiros (2010), não é possível se falar de uma legislação social sistemática antes dos 

 
20 A história da previdência no Brasil será melhor explorada mais adiante neste capítulo. 
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anos 1930 em virtude do controle político exercido pela oligarquia rural. Somente as 

categorias de trabalhadores mais organizados conseguiram até então algum nível de 

proteção social (SILVA, 2012). 

Entretanto, no final dos anos 1930, a correlação de forças políticas começará a 

mudar devido à crise da oligarquia agrocomercial por conta da ascensão da burguesia 

e proletariado industrial, formação de uma classe média – a princípio, constituída por 

profissionais do Estado – e processo de urbanização (FALEIROS, 2010). Não por 

coincidência, ocorre a “Revolução” de 1930 e, com ela, é cindida a política café-com-

leite que comandava o País. 

Ainda sob influência dos reclamos proletários das greves gerais, a fim de 

garantir apoio popular, Getúlio Vargas atenderá parcialmente às demandas da classe 

trabalhadora, ao mesmo tempo que manterá controle sobre seus órgãos 

representativos. Em 1930, é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

também responsável por supervisionar a Previdência Social e, no ano seguinte, são 

inaugurados os sindicatos oficiais. Sob o controle deste Ministério, serviam de 

instrumento de domínio e cooptação da classe operária. Em 1932, é instituída a 

obrigatoriedade da carteira de trabalho aos trabalhadores urbanos, porém, apenas 

fazia jus aos seus direitos vinculados quem estivesse necessariamente vinculado a 

um desse sindicatos (SILVA, 2012). 

Em 1943, já no período do Estado Novo, é promulgada a Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT). A Previdência se expande por meio dos Institutos e 

Aposentadorias e Pensões (IAPs). No âmbito da Assistência Social, com fortes traços 

assistencialistas e clientelista, é criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 

1942 cujo objetivo inicial era prestar auxílio às famílias dos soldados enviados para a 

Segunda Guerra Mundial (BEHRING; BOSCHETTI, 2009). 

 

Nesse contexto de restrições políticas impostas aos trabalhadores, Getúlio 
instituiu uma série de leis trabalhistas, culminando com a edição da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Com isso, garantiu 
direitos e atendeu a antigas reivindicações dos trabalhadores, o que 
projetou a sua imagem como "o pai dos pobres". Porém, o objetivo maior 
dessa produção legislativa foi apoiar a expansão da indústria no país, 
contribuindo para o ajuste dos trabalhadores ao regime de trabalho imposto 
por essa expansão. As legislações trabalhistas e previdenciárias foram 
essenciais a esse propósito. Logo, não é por acaso que os críticos da 
Ditadura Vargas o denominam “o pai dos trabalhadores e a mãe dos 
capitalistas” (SILVA, 2012, p.238). 
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Assim, durante o processo de industrialização e urbanização no Brasil, entre os 

anos 1930 e 1980, ao mesmo tempo que as políticas sociais visavam atender os anseios 

da classe trabalhadora, também por meio delas buscou-se favorecer as necessidades de 

acumulação do capital (SILVA, 2012). Se, por um lado, existe a expansão dos direitos 

sociais, por outro, estes trarão dispositivos paternalistas e cerceadores da ação sindical. 

Um exemplo disso é a composição do colegiado diretor dos IAPs21 – com representação 

de empregados e empregadores –, porém seu presidente era nomeado pela presidência 

da República, servindo aqueles como meros assessores. Vianna (1998) destaca ainda 

que o status de cidadania – ou seja, com acesso a serviços previdenciários e sanitários 

– era conferido apenas aos membros de determinadas ocupações e seus dependentes, 

ficando excluídos todos aqueles trabalhadores informais, autônomos, domésticas e 

rurais, enfim, a maioria da população. 

A Ditadura Militar, concomitantemente ao cerceamento das liberdades civis e 

políticas – com censura, prisão, morte e tortura dos dissidentes –, buscou adesão e 

legitimidade através da expansão e modernização das políticas sociais. Entre as ações 

desse período, houve a unificação das CAPs e IAPs, nascendo o Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS), e a expansão dos benefícios previdenciários (como a 

inclusão dos trabalhadores rurais). Em 1974, é criada a Renda Mensal Vitalícia para 

idosos com 70 anos ou mais e inválidos em situação de pobreza que contribuíram para 

a Previdência por pelo menos um ano (BEHRING; BOSCHETTI, 2009). 

No entanto, em 1966, a estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho é 

quebrada e, no seu lugar, criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Antes, a empresa era obrigada a pagar um salário mensal para cada ano trabalhado 

em caso de demissão sem justa causa e, após 10 anos de vínculo, não podia ser mais 

dispensado (LÚCIO; COSTA, 2018). Além do mais, a expansão dos serviços públicos 

será marcada pela centralização das decisões em nível federal sob viés tecnocrata, 

de "cima para baixo", e forte tendência de privatização das políticas sociais. 

 

Fechamento dos canais de expressão – partidos políticos minimizados, 
Parlamento enfraquecido, sindicatos controlados, movimentos sociais sob 
suspeita etc. – e despolitização das relações sociais foram, por outro lado, 
ingredientes fundamentais na metabolização de mais um aspecto negativo 
da política social sob o regime autoritário: sua “politização distorcida”. Mantida 
a aparência constitucional, com a realização de eleições e câmaras 
legislativas em funcionamento, a política social transformou-se, através das 

 
21 Os benefícios previdenciários e de saúde eram até então organizados por categorias profissionais 
através dos Institutos. 
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imensas máquinas burocráticas que a operavam, dos cargos disponíveis e 
dos serviços prestados, no reino da política clientelista, eleitoreira e fisiológica 
(VIANNA, 1998, p.144-145). 

 

O financiamento mantém caráter regressivo e dependente das intempéries do 

mercado: as políticas de Habitação e Saneamento, por exemplo, eram financiadas pelo 

FGTS e cadernetas de poupança, regulados pelo setor privado na perspectiva da 

autossustentação financeira (FAGNANI, 1997). A receita da Previdência – alicerçada 

pela contribuição dos empregados, autônomos e empresas – além dos pagamentos 

dos auxílios previdenciários, servia de fonte para o financiamento dos serviços de 

saúde. Neste período, ocorre ampla contratação pelo governo de clínicas e hospitais 

particulares, com baixo investimento em serviços estatais próprios22, incentivando a 

expansão capitalista da rede particular de serviços sanitários (ANDRADE, 2003). Tal 

situação propicia o aparecimento de atos médicos desnecessários e graves violações 

éticas (FAGNANI, 1997). Não por coincidência, ocorreu um salto considerável de 

internações psiquiátricas, de 35 mil em 1965 para 90 mil em 1970, cujos pacientes eram 

mantidos em condições subumanas (MEDEIROS, 2010). 

Dessa forma se, por um lado, houve maior oferta de serviços sociais, por outro, 

esta terá baixo caráter redistributivo. Na Previdência, embora tenha aumentado a 

cobertura e oferta de benefícios, o valor pago em geral é baixo – condicionado à 

contribuição financeira do segurado – enquanto algumas categorias (como a dos 

militares) mantêm polpudos auxílios por meio de regimes especiais. Na Saúde, o 

modelo privatista e hospitalocêntrico ocasiona concentração de serviços nas regiões 

mais desenvolvidas, em detrimento das áreas mais pobres que, aliado à falta de 

investimento na atenção básica, favorece a existência de altas taxas de mortalidade 

infantil e epidemias associadas à pobreza. Na Habitação, menos de 5% do 

financiamento à casa própria foram destinados à população com renda familiar de até 

três salários mínimos. Na Educação, tornou-se obrigatório o ensino entre os 7 e 14 

anos. Não obstante, o 2ºgrau tinha caráter terminal devido ao incentivo da educação 

profissionalizante. O objetivo era atender tanto as necessidades do mercado quanto 

 
22 Os serviços previdenciários e de saúde eram prestados pelo conjunto Instituto Nacional da 
Previdência Social e de Assistência Médica da Previdência Social (INPS/INAMPS) aos quais tinham 
direito apenas os trabalhadores com registro em carteira e seus familiares. Aos que não eram cobertos, 
para atendimento em saúde, havia as Santas Casas de Misericórdia, de caráter benemerente. 



59 
 

 

conter a alta demanda pelo ensino superior, ainda restrito a uma pequena parcela dos 

brasileiros (FAGNANI, 1997). 

O final dos anos 1970 e os anos 1980, em virtude do impacto da crise 

econômica internacional, serão marcados pela pressão social pela retomada da 

democracia. Se, por um lado, assiste-se à insurgência de diversos movimentos de 

base popular, por outro, o país irá sofrer com a recessão, dívida pública, hiperinflação 

e aumento da pobreza e do desemprego. 

Graças ao aumento explosivo nos gastos com a Saúde, o qual pressionava o 

orçamento do INPS, em 1977, é criado o Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social, contudo, sem apresentar resultados concretos na reversão do alto 

custo exigido pelo investimento na atenção terciária. Nesse mesmo sentido, em 1982, 

é lançado o Plano de Reorientação da Assistência Médica no âmbito da Previdência 

Social que logrará reorganizar adaptações ao modelo hospitalocêntrico. Essa 

iniciativa culminará com as ações integradas de saúde, primeiro passo para a criação 

do Sistema Descentralizado de Saúde (FAGNANI, 1997). 

Influenciada pelas lutas democráticas e populares do período, a Constituição 

de 1988 representa um avanço significativo nas políticas sociais no Brasil em termos 

legislativos. Nasce o Sistema Único de Saúde (SUS) e a política de Assistência Social, 

antes tratada como benemerência, passa a fazer parte do rol de direitos sociais, 

constituindo o tripé da Seguridade Social (ao lado da Saúde e Previdência). Pela 

primeira vez na história, desenha-se um sistema de proteção social universal, 

redistributivo e descentralizado. 

No campo trabalhista, é prevista a redução da jornada de trabalho de 48 para 

44 horas, férias anuais remuneradas, ampliação de 90 para 120 dias a licença 

maternidade, direito à greve e livre associação sindical, entre outros. É assegurada 

ainda equivalência de direitos previdenciários para os trabalhadores rurais e urbanos, 

o piso de um salário mínimo para as aposentadorias e para o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), destinado aos idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência 

impossibilitadas de trabalhar cuja renda familiar per capita de até ¼ do mínimo. Para 

a formulação do orçamento da Seguridade, é previsto o controle social bem como sua 

receita apresentará base diversificada de financiamento, indo além da contribuição 

direta de empregados e empregadores. Na educação, o percentual da receita da 

União a ser obrigatoriamente destinada à Educação sobe de 13% para 18% (ANFIP; 

DIEESE, 2017; FAGNANI, 1997; GENTIL, 2006). 
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Não obstante, enquanto se vislumbrava um modelo de Seguridade Social 

inspirado no Welfare State europeu no Brasil, o mundo já vivenciava o avanço dos 

ditames neoliberais e o consequente desmonte das políticas sociais. 

 

Ventos soprados da Inglaterra e Estados Unidos, originados, 
respectivamente, nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, 
desde o início de 1980, chegaram ao Brasil, apregoando os benefícios dos 
princípios neoliberais. Os cânones desta ideologia apregoavam a 
globalização da economia, gerando um mercado único, com a queda de 
barreiras comerciais entre nações, a redução geral de tarifas e permissão de 
livre acesso de bens e serviços, a privatização do setor público e a redução 
da presença do Estado em todos os setores. Na área social, as interferências 
governamentais caberiam somente sobre as populações de mais baixa 
renda, utilizando-se o termo focalização para expressar a direção a ser 
seguida nessa área, excluindo-se, portanto, medidas de proteção social de 
caráter universal (BATICH, 2004, p.36). 

 

Com a vitória de Collor nas eleições de 1989, assume-se uma agenda voltada 

para as reformas liberais dirigidas aos interesses do mercado. Entre as medidas 

adotadas, está a abertura comercial, corte de gastos públicos e reforma 

administrativa. Tais decisões tiveram efeito desastroso sobre a indústria e agricultura 

do País, representando uma reversão das tendências democratizantes e expectativas 

redistributivas dos anos 1980. Os movimentos sociais e sindicais passam a ser 

vilanizados e o funcionalismo público, acusado de corporativismo (BEHRING, 2008). 

Apesar do breve período na presidência, sendo deposto depois de um ano e 

nove meses de mandato, o governo Collor logrou implantar o ideário neoliberal 

através, por exemplo, da abertura comercial, derrubando as medidas de proteção ao 

mercado nacional contra a concorrência estrangeira. Conforme salienta Batich (2004), 

ainda que tal medida tenha favorecido num primeiro momento o consumo – por meio 

da oferta de produtos de melhor qualidade a menores preços – também provocou o 

desmonte da indústria nacional. Quem não fechou foi alvo da reestruturação produtiva 

e consequente fechamento de postos de trabalho. Aliado a isso, havia proposta de 

privatização dos serviços e empresas públicas assim como de liberalização financeira 

ao mercado internacional (GENTIL, 2006). 

Em virtude disso, foram realizadas uma série de manobras para não 

cumprimento dos dispositivos constitucionais, como não encaminhamento de 

legislação complementar, vetos parciais ou integrais a projetos de lei aprovados pelo 

Congresso ou mesmo seu não cumprimento. Uma das ações foi tentar desvincular os 

benefícios previdenciário do valor do salário mínimo. Outrossim, houve inversão do 
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financiamento da Seguridade Social: em vez de a União prover mais recursos a esta, 

passou-se a desviar seus recursos para o orçamento fiscal (FAGNANI, 1997). 

As medidas neoliberais encontram forte lastro após a eleição de Fernando 

Henrique Cardoso, cuja candidatura foi catapultada pela implementação do Plano 

Real que, após décadas, conseguiu finalmente conter a inflação no Brasil. Criou-se 

“uma verdadeira chantagem eleitoral: ou se votava no candidato do Plano ou estava 
em risco a estabilidade da moeda, promovendo-se a volta da inflação, a ciranda 

financeira e a escalada dos preços” (BEHRING, 2008, p.155). 
Os anos 1990, portanto, serão marcados pelo enxugamento da aparelhagem 

do Estado, privatização, ajuste fiscal e diminuição dos direitos sociais. No campo da 

Assistência Social, incentiva-se a refilantropização ao se delegar à sociedade civil as 

ações sociais por meio de organizações não governamentais e trabalho voluntário, 

num claro viés fragmentado, focalizador e assistencialista. A contrarreforma23 da 

Previdência também irá limitar o acesso a benefícios, como a criação do fator 

previdenciário, que terá impacto negativo sobre o valor das aposentadorias por tempo 

de contribuição. Com a abertura comercial implementada a partir do governo anterior, 

observa-se a introdução de tecnologias poupadoras de mão-de-obra e precarização 

do trabalho. Com isso, aumenta-se a demanda pelos serviços sociais os quais se 

veem atingidos por corte de gastos, terceirização e privatização. 

Entre 1993 e 2000, são lançadas diversas medidas de flexibilização dos direitos 

trabalhistas, como a contratação temporária, incentivo à terceirização, pejotização 

para contratação de mão-de-obra autônoma, introdução do banco de horas e da PLR, 

fim da obrigatoriedade de pagamento de horas extras com adicional de 100%, entre 

outros (LÚCIO; COSTA, 2018). Nas políticas sociais, além da precarização dos 

serviços públicos, continuou-se com a política de desvio de recursos excedentes da 

Seguridade Social para o pagamento de juros e amortização da dívida pública. 

Enquanto isso, graças à política de enxugamento da aparelhagem estatal, houve 

queda de 5,2% no Produto Interno Bruto (PIB) em 1994 para 4,9% em 2005 com 

recursos humanos, encargos sociais e outras despesas correntes. 

 

 
23 O termo contrarreforma é usado em consonância ao defendido por Behring, quer seja, a reforma 
possui sentido de ganhos à classe trabalhadora, o que certamente não é característica do presente 
momento. “Mesmo que o termo reforma seja apropriado pelo projeto em curso no país ao se auto-
referir, partirei da perspectiva de que está diante de uma apropriação indébita e fortemente ideológica 
da ideia reformista, a qual é destituída de seu conteúdo progressista e submetida ao uso pragmático, 
como se qualquer mudança significasse uma reforma, não importando seu sentido, suas 
consequências sociais e direção sociopolítica” (BEHRING, 2008, p.128). 
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Os gastos com juros e encargos da dívida adicionados aos dispêndios com 
amortização da dívida destacam-se como os maiores gastos do orçamento 
federal. Em 1995 representavam, juntos, 4% do PIB, mas, a partir de 1999, 
com o agravamento da fragilidade externa e com a geração de superávits 
primários mais elevados destinados à amortização da dívida, foram 
assumindo patamares mais altos, acima de 7% do PIB, e a partir de 2001, 
acima de 9% do PIB. O gasto público esteve, portanto, polarizado entre 
desembolsos financeiros e os gastos com transferências de renda do sistema 
de aposentadorias e pensões, mas com clara desvantagem para os que 
vivem de benefícios previdenciários. Apenas no ano de 2005 os gastos com 
juros e amortização foram ligeiramente inferiores aos gastos previdenciários 
(GENTIL, 2006, p.215). 

 

A política de acumulação financeira foi bastante salutar aos bancos, 

seguradoras, investidores estrangeiros e pessoas físicas com alto padrão de renda e 

riqueza, às custas de maior desemprego, menor crescimento econômico e desmonte 

da proteção social (GENTIL, 2006). Mediante este quadro – em consonância à ameaça 

de mais retirada de direitos em decorrência da proposta em tramitação da 

contrarreforma da Previdência – houve aumento de 87% no número de aposentadorias 

concedidas entre 1988 e 2000, de 6.100.746 para 11.413.959 (BATICH, 2004). 

Para vencer a crise, embora distante das políticas keynesianas do pós-

Segunda Guerra, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva adotará o modelo de 

intercessão na economia na perspectiva de regular a oferta e demanda. Uma das 

estratégias foi a redução de impostos, como o sobre produtos industrializados, com o 

intuito de estimular o consumo. No campo social, ganham destaque os programas de 

transferência de renda à população mais pobre, como o Programa Bolsa-Família, 

também servindo para catapultar o consumo. 

Segundo Fagnani (2011), a crise financeira internacional de 2008 fez abalar a 

crença no neoliberalismo em escala global. Mesmo instituições que sempre 

defenderam este pensamento, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), reconheceram que 

algumas das propostas do Consenso de Washington foram malsucedidas. 

Graças à política desenvolvimentista do governo petista adotada antes deste 

ano, logrou-se atenuar os efeitos dessa crise. Entre 2006-2008, o PIB teve aumento 

de aproximadamente 5%, recuou -0,2% e voltou a crescer em 7% no ano seguinte. A 

taxa de desemprego caiu de 12,4% para 5,7% entre 2003 e 2010 e subiu em 18% a 

média de rendimento mensal. Uma das medidas que contribuíram para tal incremento 

foi a valorização real do salário mínimo. Consequentemente, houve aumento de 

arrecadação nas receitas que alimentam as políticas sociais, principalmente devido 
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ao crescimento da formalização do trabalho, fazendo com que mais trabalhadores 

sejam segurados pela política previdenciária. 

Para as pessoas em situação de miséria, diversos benefícios assistenciais 

implementados no governo anterior, como bolsa-escola e auxílio-gás, foram 

reordenados e expandidos através do Programa Bolsa-Família. Na Habitação, 

destaque para o “Minha Casa, Minha Vida” que objetivava a aquisição de casa própria 

para população de baixa renda (FAGNANI, 2011). Apesar da instituição da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993, somente a partir de 2005 será 

delineado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

A fim de manter o incentivo ao consumo, foi expandida a linha de crédito 

para populações antes marginalizadas do sistema bancário. Contudo, Boschetti 

(2010) destaca que tal ampliação se deu à custa do endividamento das famílias, o 

que favoreceu mais uma vez a lucratividade do sistema financeiro. Segundo a 

autora, o Governo Lula, apesar de apresentar diferenças em relação aos mandatos 

anteriores (sobretudo no que tange à política de privatização e relação com os 

movimentos sociais), não significou o fim das medidas neoliberais. Um exemplo é 

a destinação prioritária dos recursos públicos ao pagamento dos juros da dívida 

em detrimento da área social. 

 

Mesmo antes da irrupção da crise, o pagamento dos encargos e juros da 
dívida pública já provocava uma sangria no orçamento que deveria ser 
investido nas políticas sociais. Tal medida macroeconômica só é possível 
devido a outro “antídoto” governamental contra a crise: a geração de elevado 
superávit, estabelecido em acordos assinados com o Fundo Monetário 
Internacional. O governo brasileiro vem gerando superávits primários em 
percentuais do PIB acima dos estabelecidos nos próprios acordos, com base 
em recursos extraídos do orçamento da seguridade social, por meio da 
Desvinculação das Receitas da União (DRU) (BOSCHETTI, 2010, p.75). 

 

Lage (2012) aponta para uma descaracterização de identidade de trabalhador e 

sua substituição pelo ideário de “classe média”24 nos governos Lula e Dilma como forma 

de desagregação da classe trabalhadora. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, por 

 
24 Este termo gerou uma série de estudos cujos autores não necessariamente convergem entre si. 
Assim, para fins didáticos, tomaremos como base a obra de Nicos Poulantzas o qual, em linhas gerais, 
entende não haver uma “classe média”, já que, no contexto capitalista, ela se restringe a existência da 
burguesia e proletariado. A chamada classe média constituiria uma camada social formada pela 
pequena burguesia, composta por pequenos proprietários e trabalhadores assalariados não-produtivos. 
A identificação como “classe média” envolve não somente aspectos econômicos mas também de ordem 
cultural e ideológica, ora com adesão aos interesses da classe trabalhadora, ora ao ideário burguês, 
não necessariamente de forma unânime entre seus membros.  
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exemplo, havia definido como correspondente a classe média a renda per capital entre 

R$291 e R$1.019, mudando assim a linha de pobreza por este conceito. Aliado ao 

estímulo ao consumismo e a competitividade, típicos valores dos setores médios da 

sociedade, temos como resultado o apaziguamento dos reclamos populares. 

A partir de 2014, o País começa a vivenciar uma crise econômica que, 

associada à instabilidade política, servirão de cenário para o Golpe Parlamentar de 

2016. A partir de então, a agenda neoliberal encontrará novamente forte lastro a favor 

do interesse do setor financeiro e capital internacional. Mais uma vez volta à pauta a 

urgente “reforma” da Previdência. Mais direito trabalhistas, em nome da “geração de 

empregos”, são precarizados ou extintos por meio de alterações na CLT perpetradas 

pela Lei 13.467/2017 e flexibilizada mais ainda a possibilidade de contratação via 

terceirização pela Lei 13.429/2017. 

 

Vários novos tipos de contratos fazem parte das mudanças (tempo parcial, 
trabalho temporário, intermitente, autônomo exclusivo, terceirizado sem 
limite, teletrabalho, trabalho em casa) e permitem ajustar o volume de 
trabalho à produção no dia, na semana, no mês, ao longo do ano. Esses 
contratos podem ter ampla flexibilização da jornada no que se refere à 
duração, intervalos, férias, banco de horas etc. As definições do que é salário 
são alteradas e os valores podem ser reduzidos, assim como outras 
obrigações legais. A demissão é facilitada, inclusive a coletiva, com diversas 
formas de quitação definitiva de débitos trabalhistas.  
O poder de negociação dos sindicatos é fragilizado com o “novo poder” de 
reduzir direitos, por meio da interposição de comissões de representação dos 
trabalhadores, nas quais é proibida a participação sindical, ou do 
empoderamento do indivíduo para negociar diretamente. Essas medidas 
quebram o papel sindical de escudo coletivo e protetor. [...]. 
A Justiça do Trabalho, que agora será paga, terá as tarefas reduzidas à análise 
formal dos pleitos. A lei criou uma tabela que precifica o ônus da empresa até, 
no máximo, 50 vezes o salário do trabalhador! (LÚCIO; COSTA, 2018, p.28). 

 

Sob o argumento espúrio de necessidade de saneamento das contas 

públicas, empresas públicas são total ou parcialmente privatizadas e mais uma vez 

os serviços públicos são escamoteados. Para complementar o quadro de desmonte 

das políticas sociais, em 2016, é promulgada a Emenda Constitucional (EC) nº95 

que estabelece teto nos gastos públicos tomando como medida a inflação anual. “Ao 

invés da Constituição estabelecer gastos mínimos em defesa dos direitos de 

cidadania, como o fez o constituinte originário, o Novo Regime Fiscal estabelece 

gastos máximos!” (ANFIP, 2018, p.73). 

No próximo item, veremos de que maneira a Previdência se desenvolve no 

Brasil, numa “corda-bamba” entre os interesses da classe trabalhadora e do capital 
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e de que maneira a atual proposta de contrarreforma, em fase de tramitação no 

Senado, alinha-se aos ditames neoliberais na atualidade. 

 

2.4 A Previdência no Brasil: entre o seguro e a seguridade social 

 

A Previdência será inserida no contexto da seguridade social, ou seja, dentro 

de um sistema público e universal de políticas sociais, durante o Welfare State. O 

Plano Beveridge visava reorganizar as medidas pontuais de proteção social já 

existentes na Inglaterra bem como sua ampliação, abrangendo assim não somente os 

trabalhadores mas a população em geral. O objetivo era a mitigação da pobreza, 

aliado à manutenção da política do pleno emprego (SILVA, 2012). 

 

Associado à mesma noção de Welfare State foi difundida a expressão social 
security, cuja tradução para o português foi feita com a adoção do neologismo 
seguridade social. O sentido do termo seguridade é o de contrapor-se à idéia 
restrita de social insurance, o seguro social. Este alcança apenas os 
segurados contribuintes, na proporção de suas contribuições, enquanto o 
conceito de seguridade social evoluiu para a universalização dos direitos 
sociais, tornando-os um dever do Estado para com todos os cidadãos. A 
seguridade tem uma natureza pública e universal, enquanto o seguro é 
individual e seletivo (GENTIL, 2006, p.77). 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas em previdência surgem no século XIX por 

meio dos montepios, os quais previam pensão por morte mediante pagamento de 

cotas pelos empregados. O primeiro foi a dos Servidores de Estado, em 1835, e, em 

1888, é criada a Caixa de Socorro para trabalhadores das estradas de ferros estatais. 

Aos poucos, outras categorias (operadores da Casa da Moeda, telégrafos, imprensa 

nacional, entre outros) foram incluídas em alguns benefícios, como a aposentadoria 

por idade. Observa-se que, neste momento, apenas poucas profissões, consideradas 

estratégicas para o desenvolvimento econômico – como a dos ferroviários, portuários, 

marítimos e servidores públicos – eram cobertas por algum tipo de benefício 

previdenciário (GENTIL, 2006). Mesmo assim, estes eram dispersos e pagos de 

acordo com o valor contribuído. 

No final do século XIX, havia ainda as sociedades de ajuda mútua, organizada 

voluntariamente pelos trabalhadores, com o apoio da Igreja Católica, que ofertavam 

auxílio funeral, aposentadoria, tratamento médico, entre outros. Algumas indústrias e 
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companhias ferroviárias organizaram também fundos particulares para seus operários, 

cobertos igualmente por serviços previdenciários e sanitários (SILVA, 2012). 

Entretanto, será considerado como marco inicial da Previdência Social a Lei 

Eloy Chaves, em 1923, responsável pela implementação das CAPs para as 

empresas de estrada de ferro, abrangendo obrigatoriamente seus empregados. Era 

previsto fornecimento de benefícios como pensão, aposentadorias, assistência 

médica e farmacêutica. Posteriormente, foram instauradas Caixas para outras 

categorias, sempre organizadas por empresas, como a dos portuários, telégrafos, 

gás, força e luz, mineração etc (GENTIL, 2006; SILVA, 2012). O financiamento 

provinha dos empregados (3% dos salários), empregadores (1% sobre o 

faturamento bruto) e tarifas sobre serviços usados. Eram geridas por um conselho 

formado paritariamente por representantes da empresa e dos trabalhadores, e 

fiscalizadas pelo poder público (VIANNA, 1998). 

Em 1933, nascem os IAPs, organizados agora por categorias profissionais e 

não mais por empresas. A autonomia que outrora caracterizava as CAPs é substituída 

pelo controle governamental em troca de sua participação no custeio. Os Institutos 

constituíam-se em autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho (MT), sob regime 

de capitalização. O colegiado, além da representação de trabalhadores e patrões, 

também contava com representantes do governo. Os primeiros eram eleitos 

indiretamente, por meio dos sindicatos, subjugados ao Estado. No entanto, o conselho 

terá seu poder enfraquecido face a criação do cargo de presidente, nomeado pela 

presidência da República (ANDRADE, 2003; VIANNA, 1998). 

Os serviços e benefícios pagos variavam conforme os salários e influência 

econômica e políticas das profissões. A dos industriais, por exemplo, foi uma das 

últimas a serem implementadas visto que, embora formassem um contingente 

expressivo, tinham baixa articulação sindical e, portanto, sofreram maior influência 

governamental. Assim, foi um das poucas que ofertava apenas os benefícios 

previdenciários obrigatórios, sem a inclusão da assistência médica (SILVA, 2012). 

 

Em estreita ligação com a estrutura sindical corporativa montada no mesmo 
período, a Previdência tornou-se um instrumento de incorporação controlada, 
definindo que direitos integravam o pacote da cidadania e quem a ele tinha 
acesso. [...] 
Outorgava-se o estatuto da cidadania apenas aos membros da comunidade 
nacional localizados em ocupações regulamentadas pelos preceitos legais, o 
que transformava em pré-cidadãos todos aqueles cujo trabalho a lei 
desconhecia: na época, além do mercado informal urbano, que continua 
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praticamente “desconhecido” até hoje, autônomos, domésticas e trabalhadores 
rurais, ou seja, a maioria da população (VIANNA, 1998, p.140-141). 

 

A instalação fragmentada dos IAPs reforçou o corporativismo entre os 

trabalhadores, o que ocasionou a quebra de vínculo enquanto classe operária. 

Ademais, conforme salientado por Vianna (1998), a permanência da perspectiva do 

seguro social na Previdência (ganha mais quem contribui mais) excluía a maioria da 

população de qualquer proteção social. 

Visto os Institutos serem recentes – com cada vez mais mão-de-obra 

contribuinte e poucos trabalhadores aptos a se aposentarem –, boa parte do montante 

arrecadado permanecia sem ser utilizado: entre 1930 e 1949, 67% da receita não foi 

destinada para pagamento dos auxílios. Desse modo, esta verba foi aplicada 

abundantemente pelo governo para subsidiar diversos setores da economia, como a 

criação das estatais Companhia Siderúrgica Nacional, Hidroelétrica do São Francisco 

e Fábrica Nacional de Motores (ANDRADE, 2003; BATICH, 2004). 

Os benefícios previdenciários serão uniformizados pela Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS), em 1960, a qual normatizará igualmente as CAPs e os 

IAPs. A partir de 1967, apesar das queixas de alguns seguimentos mais abastados, 

atingidos pela perda na variedade e valor dos auxílios, as Caixas e Institutos são 

unificados e passam a ser geridos pelo INPS (BATICH, 2004; SILVA, 2012). O custeio 

deixa de ser tripartite: no lugar de pagar a mesma alíquota que o segurado, o Governo 

Federal fica encarregado pelas despesas com a administração, recursos humanos e 

aporte extra, no caso de insuficiência de recursos. Entretanto, nem sempre este será 

realizado, incorrendo futuramente na acumulação de dívidas previdenciárias. A gestão 

co-participativa dos empregados e empregadores é suprimida e centralizada em nível 

federal pelo Regime Militar (GENTIL, 2006). 

Com o propósito de buscar legitimação, no contexto de supressão dos direitos 

civis e políticos, durante os anos 1970, diversas categorias são incluídas pelos 

serviços previdenciários, como os autônomos, empregados domésticos e 

trabalhadores rurais. São instituídos novos benefícios (salário-família, salário-

maternidade, Renda Mensal Vitalícia etc). Agora, todos os segurados fazem jus à 

assistência médica provida prioritariamente pela rede privada (BATICH, 2004; 

FAGNANI, 1997; SILVA, 2012). Destarte a maior cobertura dos serviços em 
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Previdência e Saúde, boa parcela da população ainda permanecerá excluída da 

proteção social por esta continuar vinculada ao registro na carteira de trabalho. 

 

É importante resgatar que durante o período da ditadura militar houve um 
aprofundamento da função das políticas sociais, inclusive da previdência 
social, como instrumento de controle político do Estado sobre a sociedade. O 
acesso aos benefícios ficou basicamente limitado aos trabalhadores 
assalariados, os seus valores foram reduzidos e o processamento 
administrativo destes benefícios ocorria desprovido da visão de direito, mais 
um forte recorte de benesse. Isso se deu sobremaneira em relação aos 
trabalhadores rurais, cuja organização política havia se fortalecido no 
contexto das lutas pela reforma agrária que antecederam o golpe militar. Com 
isso, o campo constituía um dos focos de resistência política ao governo dos 
militares, que foi amortecido por meio de medidas assistencialistas e 
conservadoras. A previdência social voltada ao setor, no período, foi marcada 
por essa visão, com a finalidade de controle político (SILVA, 2012, p.259). 

 

O crescimento econômico neste período, apoiado pelo afluxo de investimentos 

estrangeiros atraídos pelos juros elevados, foi determinante para a geração de emprego 

e consequentemente alargamento do orçamento previdenciário. Tal qual no primeiro 

governo de Getúlio Vargas, este recurso também seria desviado para o financiamento 

de grandes empreendimentos, como a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

usinas nucleares em Angra dos Reis, ponte Rio-Niterói e da Transamazônica (BATICH, 

2004). Associado a este fator, os altos gastos com o pagamento de serviços na rede 

particular ocasionarão futuramente desequilíbrios fiscais, agravados mais ainda com a 

crise econômica internacional ao final da década de 1970. 

 

A combinação de inflação e recessão, no início dos anos 1980, produziu 
desemprego e arrocho salarial, acarretando queda na massa salarial e, por 
conseqüência, forte redução da arrecadação previdenciária a ela atrelada. É 
preciso ressaltar que as fraudes, sonegação, uso indevido dos recursos da 
previdência social, planejamento precário, problemas administrativos graves 
e manipulação política da máquina previdenciária tiveram repercussões 
financeiras negativas sobre o sistema previdenciário, embora não 
equivalentes àquelas causadas pela recessão (GENTIL, 2006, p.108-109). 

 

Pensando nisso, a Constituição Federal de 1988 preconizará fontes 

diversificadas para a sustentação da Previdência, indo além da contribuição de 

empresas e trabalhadores, como tributos sobre lucro, faturamento da empresa e 

loterias federais. Ademais, prevê-se sua integração com as políticas de Saúde e 

Assistência Social. A proposta era a formação de um único orçamento para 

financiamento das três políticas, visando a universalização de suas ações, com 
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participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e poder público na sua 

formulação (SILVA, 2012). 

Pela primeira vez, aparece em um texto constitucional o desenho de um sistema 

de Seguridade Social. A partir deste momento, é previsto legalmente o provimento da 

proteção social conforme a necessidade de cada um, na perspectiva do direito de 

cidadania, ao contrário da lógica do seguro social, em que a concessão de benefícios 

deve ocorrer apenas no caso de contribuição individual e de acordo com o valor pago. 

O objetivo era mitigar as desigualdades sociais, tão incongruente ao modelo de seguro, 

já que este tende a reproduzir as assimetrias ocasionadas pelo mercado de trabalho, 

além de excluir os que não acessam um vínculo formal (GENTIL, 2006). 

Entretanto, sua lógica vai de encontro ao avanço neoliberal, reestruturação 

produtiva e desmantelamento da proteção social que ocorria nos países de 

capitalismo avançado neste momento. Dessa forma, nunca se logrou construir um 

sistema coeso e consistente de Seguridade no Brasil (SILVA, 2012). A fragmentação 

entre as três políticas se manteve, quer no plano administrativo, quer no seu 

financiamento: o Governo Federal nunca apresentou um projeto de lei (PL) para a 

organização do orçamento da Seguridade e, em 1992, extinguiu o Conselho Nacional 

da Seguridade Social (CNSS). Outra infração aos dispositivos constitucionais é a 

maneira pela qual é apresentado o orçamento da Previdência, sempre separado das 

demais políticas e considerando somente a contribuição das empresas e 

trabalhadores, o que ocasionaria o “rombo”25 (FAGNANI, 2011). 

Aliás, este tem servido de argumento ao longo dessas três décadas para 

diversas tentativas de “reforma” da Previdência. Já entre 1994 e 1996, foram extintos 

benefícios, como auxílios natalidade e funeral, e restritas as aposentadorias 

especiais. Em 1998, foi aprovada a EC nº20 que alterou a fórmula de cálculo da 

aposentadoria por tempo de contribuição por meio da criação do fator previdenciário 

– o qual abarca a média de 80% das melhores contribuições, idade e expectativa de 

vida –, ocasionando diminuição considerável no valor pago (BATICH, 2004). A 

aposentadoria por idade foi mantida (65 para homens e 60 para mulheres, reduzindo-

se em 5 anos para os trabalhadores rurais), também com valores reduzidos, bem 

como a diminuição em cinco anos para aposentadoria por tempo de contribuição dos 

professores da Educação Básica. 

 
25 O tema do suposto “déficit” será tratado mais adiante. 



70 
 

 

A segunda contrarreforma, no Governo Lula, ocorre em 2003 com a EC nº41, 

a qual atinge dessa vez o funcionalismo público. Entre as mudanças, está a imposição 

aos futuros servidores do teto do INSS para se aposentar, tendo como opção a 

previdência complementar privada, o valor da aposentadoria será calculado nos 

mesmos moldes que os trabalhadores da iniciativa privada e não haverá mais a 

paridade de reajuste entre ativos e inativos. A pensão por morte não será mais paga 

integralmente e somente se aposentará a partir dos 55 anos as mulheres e 60 anos 

os homens. Também foi estabelecido abono-permanência aos que continuarem 

trabalhando mesmo apresentando condições de se aposentar. Foi aprovada ainda 

outra emenda (nº47/2005) cujo objetivo era o incentivo à inserção de parcelas da 

população excluída da proteção previdenciária através da diminuição do percentual 

da alíquota de contribuição, incluindo agora autônomos e donas de casa de baixa 

renda (GENTIL, 2006). 

Em 2015, contudo, inicialmente por meio da medida provisória 664/2014, foi 

feita tentativa de diminuição do valor da pensão por morte para 50% + 10% a cada 

dependente, sendo derrubada quando da aprovação da lei 13.846/2015. Não 

obstante, o acesso a esse benefício se tornou mais restrito com a exigência de pelo 

menos dois anos de casamento ou união estável e contribuição mínima de 18 meses 

quando do falecimento do segurado, deixando de ser vitalício o pagamento para 

viúvos(as) com até 43 anos de idade. Caso o tempo de casamento/união estável ou a 

contribuição seja menor que um ano e meio, paga-se a pensão por morte apenas por 

quatro meses. No mesmo ano, foi estabelecida a fórmula 85/95, na qual o segurado 

deverá ter 60 anos, se for homem, e 55, se for mulher, mais 35 e 30 anos de 

contribuição, respectivamente, para garantir o valor integral sobre a média das 80% 

melhores contribuições (considerando o teto), fugindo assim do fator previdenciário. 

Este leve avanço, todavia, não perdurou por longo tempo em virtude da EC 

nº103 (BRASIL, 2019d) a qual estabelece idade mínima para aposentadoria (65 

homens e 62 mulheres) desde que possuam, respectivamente, 20 e 15 anos de 

contribuição. Os proventos serão de apenas 60% da média de todas as contribuições, 

acrescentando de 2% a cada ano a mais de contribuição. Para os já filiados aos RGPS 

até a data da entrada em vigor da Emenda, foi assegurada a aposentadoria por tempo 

de contribuição na fórmula 86/96, sendo acrescido de mais um ponto a partir de 2020 

até chegar ao total de 100/105. A pensão por morte teve valor reduzido para 50% do 

valor a que teria direito em caso de aposentado por incapacidade permanente, 
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acrescido de mais 10% por dependente. Ainda preconiza a segregação contábil das 

políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social, em claro desacordo com a 

perspectiva de uma política de seguridade social integrada.  

Tal qual nos anos 1990, a tramitação das propostas de contrarreforma da 

Previdência iniciadas no governo Temer, associada à retração econômica que o país 

tem vivenciado desde 2015, ocasionou uma nova corrida às aposentadorias. De 

1996 para 1997, por exemplo, subiu de 319 para 416 mil o número de 

aposentadorias por tempo de contribuição, diminuindo para 143 mil em 1999, um 

ano após a promulgação da emenda nº20 (ANFIP, 2018). Em pesquisa feita a partir 

da Base de Dados Históricos da Previdência Social26 para a presente dissertação, 

foi constatado, de 2014 para 2017, um salto de 315.542 para 470.010 na quantidade 

de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas. 

Além da aprovação da EC nº103, no plano administrativo, o Governo vem 

adotando uma série de medidas que dificultam o acesso dos usuários aos benefícios, 

como a priorização dos canais remotos para solicitação de serviços, sobretudo por 

meio do uso da Internet, numa total desconsideração à realidade socioeconômica, 

tecnológica e educacional brasileira27. Em 2016, mediante pagamento extra de R$60 

por perícia, foram realizadas revisões dos auxílios-doença e aposentadorias por 

invalidez pendentes de análise há mais de dois anos. O resultado é que, de agosto de 

2016 a 15 de dezembro de 2018, dos 1.182.330 benefícios avaliados, 577.375 foram 

cancelados, aproximadamente 49% do total (CAVALLINI, 2018). Em 2019, seguindo 

a mesma linha de corte dos auxílios, a lei 13.846/2019 institui o Programa Especial 

para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade ou por Incapacidade, com 

estabelecimento de bônus para cada processo analisado, e a obrigatoriedade de 24 

meses de contribuição para que os dependentes dos segurados reclusos, cuja renda 

não ultrapasse R$ 1.364,43, recebam o auxílio-reclusão. 

Um dos argumentos utilizados para justificar tais propostas de “reformas” e 

medidas infraconstitucionais seria um suposto déficit da Previdência e sua 

insustentabilidade a longo prazo devido ao envelhecimento da população. Desde 

2016, quando o tema voltou a ser debatido ostensivamente na grande mídia, 

 
26 Fonte: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. 
27 O filme “Eu, Daniel Blake” é exemplar ao retratar as dificuldades para quem não tem acesso nem 
conhecimento prévio no uso das tecnologias em informática. 
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alardearam-se diversos estudos que “comprovariam” sua situação calamitosa. Em 

2017, o “rombo” teria chegado a R$292 bilhões (ANFIP, 2018; GENTIL, 2006). 

 

É preciso sublinhar que esse tipo de argumentação viciosa não é novidade 
no debate sobre a reforma da Previdência Social proposto pelos 
representantes do poder público. Ao contrário, é recorrente desde 1988, 
iniciado pelo próprio Presidente da República à época que, numa derradeira 
tentativa para convencer os deputados constituintes para que alterassem o 
capítulo sobre a Ordem Social, chegou a dizer que, mantido o texto como 
estava, o país seria “ingovernável”. 
O discurso da ingovernabilidade prosseguiu nos anos 1990 e nos anos 2000. 
Agora, reaparece como premissa questionável para, mais uma vez, 
influenciar os rumos do debate. Curioso é que nos últimos 30 anos nenhum 
desses prognósticos foram confirmados. Por que acreditar que eles serão 
confirmados... daqui a 30 anos? (ANFIP; DIEESE, 2017, p.64). 

 

Todavia, os cálculos para se chegar a tal cifra desconsideram mais uma vez a 

inserção da Previdência no escopo da Seguridade Social. Conforme vimos há pouco, 

além da contribuição de trabalhadores e empresas, também incide sobre o orçamento 

da Seguridade outros impostos como o da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e, até 

2007, a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). Com base nisso, na tese de Gentil 

(2006), mesmo considerando as despesas com os gastos com pessoal e custeio do 

serviço, chegou-se à conclusão que, em 2004 e 2005, registrou-se, respectivamente, 

R$8,26 bilhões e R$921 milhões em superávit, ao contrário dos calamitosos “rombos” 

de R$32 bilhões e R$37,6 bilhões anunciados pelo governo nestes anos. 

Na série histórica construída para sua pesquisa, do ano 1990 a 2005, apenas 

em cinco houve saldo operacional negativo. Na análise de Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) e Departamento Intersindical 

de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) de 2017, cujos gráficos se 

encontram na página adiante, entre 2005 e 2015, sequer aparece o “rombo”. Em 2012, 

por exemplo, o superávit atingiu R$82,8 milhões. 

Segundo Gentil (2006), o que é chamado de déficit, na verdade, é o saldo 

previdenciário negativo, a soma parcial provinda das folhas de salários e demais 

receitas provenientes do trabalho. Ademais, as despesas do orçamento da 

Seguridade podem ser superestimadas ao se trazer para seu cálculo encargos 

estranhos aos preceitos constitucionais, como a revitalização de uma rede hospitalar 

cujos recursos provieram de financiador externo (como o BIRD). 
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Tabela extraída de ANFIP; DIESE, 2017, p.57. 
 

Tabela 1 – Receitas, despesas e resultado do orçamento da Seguridade Social 
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Esse método simplório de fazer o balanço favorece os que negam a visão e 
perspectiva da seguridade social, porque omite que a previdência utiliza 
receitas da CPMF (0,18%), da CSLL, do Concurso de prognóstico, e outras 
do orçamento da seguridade para custear suas despesas. Omite, ainda, 
outros aspectos, como por exemplo, que: 

a) os benefícios assistenciais, as ações de saúde também são financiados 
pelo orçamento da seguridade; 
b) a previdência não entrou em colapso, porque o seu orçamento é fictício, 
mas o da seguridade social é real e lhe dá sustentação; e  
c) os saldos de caixa da seguridade social são positivos, mesmo que parte 
de seus recursos esteja sendo desviada. Enfim, esse balanço simplório, com 
base em um “orçamento fictício” e na omissão de outras fontes de 
financiamento da seguridade social, serve para difundir uma suposta crise da 
previdência pública, incentivar a previdência privada, negar e inibir o avanço 
da seguridade social (SILVA, 2012, p.194). 

 

Dessa maneira, não somente o orçamento da Seguridade Social é superavitário 

bem como uma parcela vem sendo desviada desde 1994 através da Desvinculação 

das Receitas da União (DRU), atualmente em 30% das contribuições sociais28, 

 
28 Exceto as voltadas exclusivamente para a Previdência. 

 Gráfico extraído de ANFIP; DIESE, 2017, p.56. 

Gráfico 5 – Superávit da Seguridade Social 
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destinada principalmente para o pagamento de juros da dívida pública. Para 

dimensionar o significado desse montante, entre 2000 e 2005, o recurso retirado da 

Seguridade poderia ter dobrado o orçamento da Saúde. A média de recursos 

subtraídos subiu de R$ 63,4 bilhões entre 2013 e 2015 para R$113 bilhões em 2017. 

Assim, o fictício “rombo” é gerado não pelo pagamento “excessivo” de benefícios 

sociais mas de sua destinação aos propósitos da política fiscal para criação em escala 

crescente de superávits primários (ANFIP, 2018; GENTIL, 2006). Em 2015, por 

exemplo, os gastos com juros da dívida pública (R$502 bilhões) foram superiores aos 

dos auxílios previdenciários (R$486 bilhões). 

Ressaltam-se ainda as desonerações que, em 2015, atingiram a cifra de R$280 

bilhões, 23% das receitas da União. Desses, R$157,6 bilhões deixaram de ser 

destinados ao orçamento da Seguridade Social (ANFIP; DIEESE, 2017). Segundo 

Silva (2012), algumas renúncias podem ter efeito positivo, como as voltadas para as 

micro e pequenas empresas e as incidentes sobre a cesta básica e medicamentos. 

Contudo, a maioria somente favorece o capital, como as referentes à CSLL. 

Associado a isso, a ausência de uma política mais severa contra a sonegação 

fiscal tem ocasionado perda de arrecadação que, em 2015, foi de cerca de R$453 

bilhões. “Somente com esses três itens somados29 o Governo Federal teria potencial 

de mais de R$1,2 trilhão para ampliar suas receitas, que é valor 14 vezes maior que 

o alegado déficit da Previdência em 2015 (R$86 bilhões)” (ANFIP; DIEESE, 2017, 

p.38). Entre 2008 e 2018, houve aumento de R$174,9 bilhões para R$476,7 bilhões30 

das dívidas com a Previdência (TEMÓTEO, 2018). 

 

Durante anos a fio, os empregadores rurais se recusaram ao pagamento de 
suas contribuições patronais para a previdência. Quando, enfim, o STF 
determinou o pagamento, além de um generoso parcelamento, com um 
incalculável perdão da maior parte de suas dívidas, o governo determinou 
uma redução da contribuição previdenciária do fazendeiro pessoa física, que 
passará a pagar a mesma alíquota do segurado especial, em regime de 
economia familiar. No embalo, a base governista reduziu também a alíquota 
da contribuição das empresas rurais de 2,5% para 1,7%. Assim, fazendeiro e 
as maiores empresas agropecuárias pagarão a contribuição previdenciária 
em percentual igual ou muito similar ao que estão submetidos os segurados 
especiais que atuam em regime de economia familiar. Nada mais regressivo 
e desrespeitoso ao princípio da capacidade econômica do contribuinte 
(ANFIP, 2018, p.66). 

 
29 DRU, desonerações e sonegação. 
30 Valores não deflacionados. Feita tentativa de busca no site da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, de onde esses dados foram retirados, contudo, não se encontravam disponíveis. 
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Uma forma de manipulação dos dados com intuito de inflar as despesas 

previdenciárias é colocar na mesma conta os gastos do RGPS com os dos Regimes 

Previdenciários Próprios dos Servidores Públicos (RPPS), embora ambos possuam 

custeios diferenciados. Os RPPS sequer fazem parte da Seguridade Social 

(ANFIP; DIEESE, 2017). Não obstante, mesmo reunindo as despesas e receitas 

dos Regimes Próprios com o orçamento da Seguridade, ainda existem recursos 

excedentes (GENTIL, 2006). 

Outro argumento apresentado para a urgência da “reforma” seria o rápido 

envelhecimento da população, o que decorreria em maior demanda por 

aposentadorias, em detrimento de menos trabalhadores jovens disponíveis para seu 

custeio. Contudo, mesmo que o percentual de idosos mantenha tendência de 

crescimento, isto não representaria uma crise demográfica alarmante. Em 2016, 27,4 

milhões de brasileiros se encontravam na faixa entre 16 e 23 anos, enquanto dos 58 

aos 65 anos, 13,9 milhões. Para 2028, a expectativa é de 25,6 milhões e 18,1 milhões, 

respectivamente. Ou seja, há mais mão-de-obra disponível para absorvição no 

mercado de trabalho do que aptos para se aposentar. Para 2060, a previsão do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de que 60% da população 

estará na idade entre 16 e 64 anos. Portanto, o problema não é a demanda de 

benefícios ser maior que a de contribuintes, mas a redução do montante de 

contribuição graças à insuficiência de empregos formais e desenvolvimento 

econômico (ANFIP, 2018; GENTIL, 2006). 

 

Os idosos e aposentados não são, nem serão, os vilões dos direitos dos 
trabalhadores e das contas públicas. Mas, para os que defendem outras 
prioridades e têm medo de explicitá-las, são utilizados para criar um clima 
catastrófico na sua busca incessante de cortar direitos e afastar o povo e os 
seus interesses da disputa alocativa do dinheiro público.  
A verdade é que os aspectos demográficos pressionaram o crescimento 
vegetativo das despesas com benefícios, mas os problemas do mercado de 
trabalho, também (ANFIP, 2018, p.163). 

 

Dessa maneira, Gentil (2006) conclui em sua tese que não existe uma crise 

orçamentária da Previdência nem da Seguridade Social como um todo em virtude 

da diversificação das receitas, o que a torna sustentável e com potencial para 

expansão dos seus gastos. O que está em jogo, de fato, é o interesse do mercado 

financeiro que, com o discurso de crise e a manutenção de juros elevados, beneficia-
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se com a venda de títulos previdenciários, fundos de investimento e desvio de parte 

das receitas para a acumulação financeira.  

Aliado a isso, prevalece o caráter regressivo da carga tributária fomentada pelo 

privilegiamento dos impostos sobre o consumo – como o de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) – em detrimento das tributações sobre renda, riqueza 

e propriedade31, o que faz recair principalmente sobre as camadas mais pobres a 

responsabilidade do financiamento da Seguridade Social (ANFIP, 2018). Mesmo os 

tributos a princípio não relacionados ao consumo, como COFINS e CSLL, acabam 

sendo repassados aos preços dos produtos (GENTIL, 2006). Ou seja, todos os 

cidadãos contribuem indiretamente com os benefícios previdenciários, porém, não 

necessariamente têm direitos de recebê-los. 

Isso ocorre pois a grande mídia e governo, a serviço do capital, insistem em 

reforçar a visão de que a Previdência é erigida apenas pela repartição simples, na 

solidariedade intergeracional em que quem trabalha sustenta os que se encontram 

em benefício, constituindo-se, portanto, em um contrato social (SILVA, 2012). Por 

conseguinte, mesmo que a Constituição tenha como modelo o Welfare State, cada 

vez mais vem se afastando desta aspiração para o que Vianna (1998) designou como 

“americanização” das políticas sociais, isto é, a sua transformação, de natureza 

pública e universal, para a perspectiva do seguro privado: tem direito apenas quem 

pode pagar e conforme o valor pago. Assim, o que nasceu sob inspirações 

beveridgianas, torna-se cada vez mais bismarckiana. 

Sob a mesma lógica, o pagamento do auxílio-doença é reinterpretado não 

como direito mas como gasto o qual, em nome da eficiência e eficácia, deve ser 

reduzido de qualquer maneira. Não raro, a recepção do benefício é vista de forma 

suspeita, como se o segurado provocasse a situação de doença/acidente para se 

manter afastado, ou ainda os peritos são responsabilizados pelo “grande número” de 

concessões (BERNARDO, 2006; PEREIRA, 2013). Um exemplo disso é a recente 

aprovação da Medida Provisória (MP) nº871 que preconiza a realização de força-

tarefa para revisão dos benefícios com suspeita de irregularidade, ainda que o INSS 

já apresente dificuldade para análise dos processos concessórios face não reposição, 

via concurso público, do quadro de servidores públicos do Instituto. 

 
31 Apesar de artigo 153 da Constituição preconizar o imposto sobre grandes fortunas, até o momento, 
nunca foi implementado por meio de lei complementar. 
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Isso não quer dizer que as fraudes não devam ser combatidas, vide que 

também são causa de desvio de recursos públicos. Não obstante, tal visão 

economicista da Previdência, em detrimento de seu papel enquanto partícipe do bem-

estar social, desconsidera os impactos positivos trazidos pelos benefícios pagos, 

importante propulsor de redistribuição de renda e redução da pobreza no País. 

Conforme estudo promovido pelo Ministério da Previdência Social (MPS) em 2011, 

dois de cada três municípios recebiam mais recursos provindos do INSS do que do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A Região Sul era a que possuía mais 

cidades nessa situação, com 74,16%, seguida do Sudeste (73,50%), Nordeste (66%), 

Centro-Oeste (56,87%) e Norte (48,55%). 

Esse dinheiro é direcionado principalmente à compra de insumos básicos, 

como alimentos e medicações, impulsionando especialmente a economia das 

pequenas cidades brasileiras. Nas mais pobres, o pagamento dos auxílios 

previdenciários representa até 17% do PIB municipal. O resultado é que, em 2009, 

enquanto 50% da população abaixo de sete anos estavam em famílias pobres, apenas 

10% dos idosos se encontravam nesta situação (MPS, 2012). 

Segundo o IBGE, estima-se que, a cada auxílio concedido, outras 2,5 pessoas 

em média são também beneficiadas (ANFIP, DIEESE, 2017). Portanto, dos 32.396.511 

mantidos em 2017, calcula-se que, ao todo, direta e indiretamente, 113.387.788 de 

brasileiros sejam favorecidos pela Previdência32, ou seja, cerca de 54%33 da população. 

 

A Seguridade Social brasileira é, ao mesmo tempo, o mais importante 
mecanismo de proteção social do País e poderoso instrumento do 
desenvolvimento. Além de transferências monetárias para as famílias, da 
Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, contempla a oferta de 
serviços universais proporcionados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pelo Sistema Único de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Susan). Em conjunto com a geração de 
empregos formais e a política de valorização do salário mínimo, as 
transferências de renda da Seguridade Social tiveram papel destacado na 
ampliação das rendas das famílias que impulsionaram o mercado interno de 
consumo de massas, núcleo do recente ciclo de crescimento econômico 
(ANFIP; DIEESE, 2017, p.162). 

 
32 Este cálculo teve como referência o texto de ANFIP; DIESSE (2017), sendo atualizado conforme a 
Base Histórica de Dados da Previdência Social. (Fonte: http://www3.dataprev.gov.br/temp/ 
DBEN01consulta95741075.htm). 
33 Percentual contabilizado a partir da expectativa de número de habitantes no Brasil em 2017, de acordo 
com o IBGE (fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017). 
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2.5 Política de Saúde do Trabalhador 

 

O conceito de Saúde do Trabalhador (ST) emerge em contraposição ao olhar 

cartesiano sobre o corpo humano análogo à máquina, preponderante na Saúde 

Ocupacional. Neste, a relação entre ambiente laboral e organismo é apreendida de 

maneira empírica e positivista. Com instrumentos retirados das ciências físicas e 

biológicas, como higiene industrial e toxicologia, visa correlacionar os agentes 

externos (físicos, químicos, biológicos etc) com os impactos sobre o homem. Por 

conseguinte, sua atuação se resume à adaptação das condições de trabalho a um 

parâmetro médio considerado salutar aos trabalhadores e destes à atividade laboral. 

Sob essa perspectiva, cabe aos departamentos de medicina do trabalho, por meio dos 

exames pré-admissionais e periódicos, detectar os que fogem da “normalidade” e, 

portanto, passíveis de exclusão. 

No Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, o industrialismo desenvolvimentista 

incentiva a implantação de serviços médicos nas empresas com atribuições como 

prevenção e combate ao absenteísmo, seleção de novos funcionários e estudo das 

doenças e acidentes de trabalho. Nos anos 1970, a Ditadura institui a 

obrigatoriedade da instalação de serviços de segurança e medicina do trabalho cujo 

intuito é a preservação da saúde dos trabalhadores enquanto instrumento de 

aumento da produtividade (LACAZ, 2007). 

Dadas às limitações epistemológicas dessa abordagem, a Saúde Ocupacional 

não consegue captar outras relações as quais também influem na relação saúde-

doença – como a organização técnica do trabalho, falta de sentido dos conteúdos das 

tarefas realizadas, sobrecarga de atividades, pressões sobre produtividade e demais 

“processos de trabalho acoplados à valorização do Capital” (LACAZ; SANTOS, 2010, 

p.7). Em virtude da visão organicista e positivista dos sujeitos, não se leva em 

consideração sua subjetividade nem os efeitos sobre a saúde provindos do sofrimento 

psíquico no trabalho que, como pudemos ver no Capítulo 1, podem gerar uma série 

de desordens psíquicas e psicossomáticas. Dada a esta relação objetificadora do 

trabalhador, a Saúde Ocupacional também contribui para sua alienação e 

desinformação em razão da restrição de comunicação e relação autoritária por parte 

do corpo médico junto ao operariado. 

Assim sendo, a Saúde do Trabalhador no País nasce ao final dos anos 1970 

da convergência entre a Saúde Coletiva e a Medicina Social Latino-Americana, que 
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buscam apreender as determinações sociais e as relações de produção capital-

trabalho no processo saúde-doença, indo além dos acidentes e doenças laborais 

típicos. O trabalhador não é mais considerado uma “máquina” mas agente de 

mudança, com habilidades e experiência, apto a interferir nas condições de trabalho 

e no planejamento de estratégias para controle de suas nocividades. Além da clínica 

e epidemiologia, traz influências das ciências sociais, planejamento, política, 

economia, entre outros, com o objetivo de construir uma visão sanitária mais 

integrada e participativa (LACAZ, 2007). 

Ao contrário da abordagem individualista da Saúde Ocupacional, o processo 

saúde-doença é compreendido enquanto construção coletiva. O enfoque da 

inter(trans)disciplinaridade e intersetorialidade é essencial para a construção de uma 

visão global sobre este fenômeno. Entende-se que o trabalho faz parte da existência 

da humanidade, porém, não o adoecimento e acidente em decorrência de sua 

realização (COSTA et al., 2013; PEREIRA, 2013). 

 

Saúde do trabalhador é uma condição muito particular que reflete o modo 
como as tarefas são desempenhadas, as habilidades exigidas, as 
condições ambientais e tecnológicas que envolvem o processo de trabalho, 
a administração/gestão e organização do trabalho, mas, sobretudo, o 
vaticínio do reforço da condição de classe por efeito da divisão social do 
trabalho e, consequentemente, relações salariais, jornada de trabalho e 
subordinação voluntária às imposições do mercado. Saúde do trabalhador 
é o verdadeiro tecido conjuntivo das relações sociais de trabalho, que põe 
a nu a condição de exploração e as contradições reais existentes entre as 
classes (LOURENÇO, 2015, p.448). 

 

O campo da Saúde do Trabalho se expande a partir do final dos anos 1970 – 

quando se inicia o período de redemocratização do País – por meio da convergência 

de três fatores: fortalecimento do movimento dos trabalhadores, do movimento 

sanitarista e crescimento da produção acadêmica sobre a temática. Em 1978, é 

estabelecida a Comissão Intersindical de Saúde e Trabalho que, após dois anos, 

tornar-se-ia o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos 

Ambientes de Trabalho (DIESAT) o qual seguirá os moldes do DIEESE. 

Na década de 1980, em resposta às reivindicações dos sindicatos, são 

criados os Programas de Saúde do Trabalhador (PST) que visavam, além do 

aspecto curativo, a promoção e prevenção em Saúde, integrando a assistência e a 

vigilância. Dentre as diretrizes, previa-se a participação dos trabalhadores sobre 

gestão, controle e avaliação, acesso e compilação de dados a partir do atendimento 
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e vigilância nos locais de trabalho geradores de adoecimento, com participação dos 

sindicatos e articulação com o mundo acadêmico. Alguns municípios também 

passam a implantar serviços voltados aos trabalhadores através dos Centros de 

Referência em Saúde dos Trabalhadores (CRSTs), com o apoio do movimento 

sindical, equipe multidisciplinar e conselhos gestores que contam com a presença 

de representantes da sociedade civil (LACAZ, 1997, 2002, 2007). 

Entretanto, Lacaz (1997) já aponta para a descaracterização e/ou desmonte 

dos PST em alguns estados ao final dos anos 1980, como em São Paulo e em Minas 

Gerais, os quais seguirão a premissa dos Serviços Especializados de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMET). Criados em 1975, a saúde dos trabalhadores era 

vista sob a lógica da produtividade e lucro, incorrendo assim numa relação de 

subalternidade em relação aos trabalhadores e profissionais envolvidos. 

Conforme visto no Capítulo 1, com a reestruturação produtiva, a classe 

trabalhadora se fragmenta e, consequentemente, os sindicatos perdem força 

política, impactando na participação e controle social preconizados pelos PST. Na 

Universidade, registra-se ainda o retorno do predomínio de produção acadêmica 

com viés unidisciplinar, tecnicista e pontual, ao contrário do que ocorrera nas 

décadas de 1980 e 1990, quando o “caráter interdisciplinar era evidente, ao lado da 

incorporação dos pressupostos do campo da Saúde do Trabalhador, particularmente 

no que se refere à contribuição dos autores filiados à Medicina Social Latino-

Americana” (LACAZ, 2007, p.763). 

Após a implantação do SUS e, sobretudo, da Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), será priorizado o investimento nos 

Centros de Referência Especializados em Saúde do Trabalhador (CERESTs) que, 

aos poucos, darão mais ênfase ao atendimento médico-ambulatorial de 

trabalhadores adoecidos. Dado o privilegiamento das ações em assistência, os 

Centros vêm produzindo baixo impacto nas ações de vigilância e intervenção nos 

processos de trabalho (LACAZ, 2016). 

 

Outra dificuldade na articulação intrasetorial da ST diz respeito à distribuição 
dos Cerest de forma regionalizada, num SUS municipalizado. Além dessa, há 
também a dificuldade de articulação dos Cerest com outras instituições 
relacionadas à Saúde do Trabalhador, bem como com as organizações de 
trabalhadores em todos os seus municípios de abrangência. Por isso, apesar 
da organização regional, muitos deles têm limitado e priorizado sua atuação 
sobre o município- sede [...]. 
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A precarização dos vínculos e relações de trabalho, o crescimento da 
informalidade e do desemprego apontam para novas demandas, interferindo 
de forma incisiva na participação dos trabalhadores e seus sindicatos no 
controle social e principalmente sobre as práticas de vigilância instituídas. O 
reflexo disso sobre o campo ST é que sindicatos e trabalhadores assumem 
uma postura mais passiva e pontual, demandando dos Cerest respostas 
técnicas e de curto prazo (LACAZ; SANTOS, 2010). 

 

A RENAST também preconiza a organização e divulgação de dados a partir da 

vigilância em ST. Entretanto, mesmo com o SIVAT e o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação do SUS (SINAN), as informações sobre doença e acidentes 

ocupacionais ainda se baseiam nas estatísticas da Previdência, as quais abarcam 

apenas os trabalhadores formais (LACAZ; SANTOS, 2010). 

No entanto, Lacaz (2016) salienta que, após a emissão da portaria do Gabinete 

do Ministro da Saúde nº104/2011, houve melhoria nos procedimentos de notificação 

compulsório por parte da ST, o que resultou no aumento, entre 2007 e 2012, de 41 

mil para 109 mil de casos registrados no SINAN. Em decorrência dessa normativa, o 

autor (2016) destaca ainda o incremento no financiamento de cursos de 

especialização e mestrado profissional em ST para os trabalhadores do SUS. 

Embora a rede de CERESTs tenha se expandido, Costa et al. (2013) aponta para 

a precarização de recursos materiais e humanos no funcionamento desses 

equipamentos, entre eles, dificuldade na formação de profissional no campo da Saúde 

do Trabalhador, insuficiência de dados epidemiológicos e populacionais para 

distribuição dos recursos, redução da participação dos trabalhadores no controle social 

e precária democracia nos locais de trabalho. Se, por um lado, após a RENAST, houve 

melhor distribuição de verbas para as ações em ST nos estados e municípios, por outro, 

segundo Lacaz (2016), os CERESTs não conseguiram se integrar à atenção básica, o 

que levou os demais serviços do SUS a um distanciamento das relação trabalho-saúde.  

Outra dificuldade apresentada é a precária articulação entre as políticas 

públicas relacionadas à Saúde do Trabalhador. Neste sentido, em 2011, é lançada 

a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador (PNSST) cujo objetivo é 

a promoção e melhoria da qualidade de vida do trabalhador por meio de ações das 

políticas de Saúde, Trabalho e Previdência Social. Prevê ainda a criação da 

Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, composta por 

representantes do governo, trabalhadores e empregadores para acompanhamento 

da implementação da Política (BRASIL, 2011). 
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Apesar de adotar os princípios da integralidade e universalidade, Lacaz (2012, 

2016) assinala que a PNSST mantém em separado as atribuições de cada ministério, 

em vez de sua integração e articulação, e não resolve a questão da sobreposição de 

ações ministeriais. Um exemplo seria a permanência de uma “queda de braço” entre 

o Trabalho e Saúde no desenvolvimento da vigilância dos processos de trabalho. 

Outro é a não integração entre as estatísticas sobre acidentes de trabalho da 

Previdência e Saúde. A ausência de compartilhamento e transparência entre as bases 

de dados dos Ministérios do Trabalho, Meio Ambiente, Previdência e Saúde acaba 

por dificultar as parcerias intersetoriais (SIMONELLI et al., 2010). 

 

Se o entendimento e a integração entre as três áreas afins (trabalho, saúde, 
previdência) encontram dificuldades para se consolidarem, a desejada ação 
intersetorial mais ampla, envolvendo setores como a economia, as políticas 
industriais, o meio ambiente e a educação permanece muito distante da 
realidade. 
Na ausência desta ação transversal do Estado Brasileiro, as pastas 
responsáveis pelo atendimento dos pacientes com agravos gerados pelas 
decisões da política econômica e industrial “enxugam gelo”, pois é impossível 
estancar a geração de acidentados e doentes do trabalho sem modificar os 
processos decisórios dos quais decorre a produção dos riscos (MAENO; 
VIELA, 2010, p.96). 

 

Dessa maneira, especialmente considerando o atual cenário de derruição das 

políticas voltadas à classe operária, não é possível afirmar a existência de Política de 

Saúde do Trabalhador intersetorial. Gomes e Lacaz (2005) ressaltam que a fragmentação 

dos estudos no campo de ST prejudicam a construção de um saber atrelado às 

necessidades diversificadas e complexas desse, assim como o enfraquecimento dos 

movimentos dos trabalhadores dificultam o atendimento de sua demanda. 

No próximo capítulo, faremos a análise do Programa de Reabilitação 

Profissional e suas proximidades e distanciamentos com as demais políticas sociais 

referentes à saúde do trabalhador. 
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3. A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

3.1 Definição e histórico 

 

O termo reabilitar é derivado do latim habilitare que significar preparar, prover 

o necessário, conquistar uma habilidade. A habilitação e reabilitação envolvem um 

conjunto de ações voltadas às pessoas com deficiência cujo objetivo é adquirir ou 

readquirir capacidades que facilitem o convívio social, a realização de atividades 

cotidianas e profissionais. De acordo com o INSS (BRASIL, 2018), a reabilitação 

profissional é caracterizada como a assistência educativa ou reeducativa que visa a 

habilitação ou reabilitação profissional dos segurados incapacitados parcial ou 

totalmente ao trabalho e pessoas com deficiência (PcDs) com o objetivo de 

proporcionar o retorno ou inserção ao mercado de trabalho. 

No mundo, até o início do século XX, havia poucas iniciativas nesta área. Elas 

começam a se configurar enquanto política pública a partir da Primeira Guerra 

Mundial, com maior ênfase no pós-Segunda Guerra, período de desenvolvimento do 

Welfare State. O Relatório Beveridge já apontava, ao lado de outras medidas de 

seguridade social, que o governo deveria fornecer meios para a reabilitação 

profissional e manutenção do emprego (VARANDAS, 2013). Fez-se necessário 

oferecer alternativas ao grande contingente de sequelados desses dois eventos em 

virtude do alto custo para manutenção do sistema de bem-estar voltado a este público, 

além da carência de mão-de-obra. "Era preciso pensar em alternativas para trazer 

esses mutilados de guerra de volta à força de trabalho e consequentemente ao vínculo 

empregatício, sendo produtivos e pagadores de impostos" (DEL-MASSO, 2014, p.24). 

No Brasil, o primeiro passo em direção à habilitação/reabilitação profissional 

ocorreu em 1857 com a criação do Instituto Imperial para Surdos-Mudos, 

administrado pelo Império. Em âmbito previdenciário, os IAPs e CAPs ficariam 

responsáveis pela reeducação e readaptação de segurados e aposentados por 

invalidez após o decreto-lei nº7036, de 10/11/1944, que normatiza o acidente de 

trabalho e preconiza a oferta de fisioterapia, cirurgia ortopédica e estudo em escolas 

profissionalizantes especiais (SOUZA, 2016). 

Em 1960, sob o RGPS, foram criados os Centros de Reabilitação Profissional 

(CRPs) e os Núcleos de Reabilitação Profissional (NRPs) onde eram 
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disponibilizados diversos recursos terapêuticos e equipe multiprofissional formada 

por profissionais da medicina, psicologia, fisioterapia, serviço social, terapia 

ocupacional, enfermagem, fonoaudiologia, pedagogia, ciências sociais e 

professores secundários e de nível superior. Dentro da lógica hospitalocêntrica da 

época, toda a reabilitação física e profissional era centralizada em grandes 

estruturas físicas prestada por um contingente considerável de servidores. O serviço 

também incluía o fornecimento de órtese e prótese, oficina de ensino, treinamento 

profissional e pesquisa de mercado de trabalho a fim de promover a reinserção dos 

reabilitados. A partir de 1973, foi incorporado o Certificado de Reabilitação 

Profissional, sob chancela do INPS e, atualmente, do INSS (MAENO et al., 2009; 

SOUZA, 2016; TAKAHASHI; IGUTI, 2008; VARANDAS, 2013). 

O decreto-lei nº48.959/1960 prevê pela primeira vez a inclusão de 

trabalhadores com sequelas mentais no serviço, a formação profissional 

preferencialmente provida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e Serviço Social de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a obrigatoriedade 

de contratação de 2% a 5% de reabilitados pelas empresas com 20 empregados ou 

mais (MAENO et al., 2009; SOUZA, 2016). De 1960 a 1963, a Reabilitação 

Profissional (RP) chegou a ser terceirizada por meio da Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR) e entidades similares. No entanto, em virtude 

do decreto 53.264/1963, passou a ser executada exclusivamente pela Previdência 

desde então (GARCIA, 2018).  

A partir da Constituição Federal de 1988, com a divisão de competências entre 

as três políticas formadoras da Seguridade Social, definiu-se durante o II Seminário 

de Atividades Previdenciárias em 1994 que a reabilitação física seria de 

responsabilidade do SUS e a profissional, do INSS. Com isso, enquanto a assistência 

médica adquire caráter universal, a Reabilitação continua restrita aos trabalhadores 

formais. A Lei 8.213/1991 estabelece que as empresas com 100 ou mais empregados 

deverão ter, ao menos, de 2% a 5% de contratados PcDs e/ou reabilitados, cabendo 

ao MT34 a fiscalização de seu cumprimento. Em 2015, a Lei 13.146 também instituiu 

que a dispensa de uma pessoa com deficiência ou reabilitado, sem justa causa, só 

poderá ocorrer quando houver a contratação de outro empregado na mesma 

condição. A RP foi ampliada para os dependentes de todos os segurados. Entretanto, 

 
34 Salienta-se que o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto em 2019. 
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a Lei 8.213/1991 isenta a autarquia de garantia do emprego, encerrando sua 

obrigação quando da emissão do certificado, e institui a obrigatoriedade da 

participação dos segurados em auxílio-doença quando encaminhados ao Programa 

(BRASIL, 2016b; GARCIA, 2018; SOUZA, 2016). 

Tal qual as demais políticas sociais, nos anos 1990, dentro do processo de 

desaparelhamento do Estado ocorrido neste período, os CRPs e NRPs são atingidos 

pelo processo de sucateamento, com diminuição de verba e recursos humanos. Sob 

a égide da busca da eficácia e efetividade, o Relatório Final do Grupo de Trabalho 

Interministerial sobre Acidentes de Trabalho e Saúde do Trabalhador, em um claro 

viés economicista, apontou que a atuação em Centros seria “ultrapassada” e com 

baixa resolutividade bem como de que seria omisso quanto à prevenção dos 

acidentes e fiscalização dos locais de trabalho. Contudo, tal avaliação “técnica” se 

inseriria em um escopo maior cujo intuito era promover um clima de crise a fim de 

justificar a “redefinição” do papel do Estado na execução das políticas sociais 

(TAKAHASHI; CANESQUI, 2003). 

Assim, em 1995, é lançado o Plano de Modernização que, com a premissa da 

necessidade de expansão e descentralização do serviço, será responsável pela criação 

das unidades executivas e equipes volantes as quais introjetarão a Reabilitação nas 

Agências da Previdência Social (APSs). Concomitantemente, os CRPs e NRPs são aos 

poucos desmantelados, até sua total desativação no início dos anos 2000. A Resolução 

423/MPAS/INSS, de 07/03/1997, alterará as ações básicas da RP para avaliação e 

definição da capacidade laborativa, orientação e acompanhamento do reabilitando, 

articulação com equipamentos da comunidade para sua reinserção no mercado de 

trabalho e aplicação de pesquisa de fixação (BRASIL, 2016b; MAENO et al., 2009; 

PEREIRA, 2013; TAKAHASHI; IGUTI, 2008; VARANDAS, 2013). 

 

As equipes volantes, apesar de chamadas de equipes, eram, na prática, 
duplas formadas por um médico e qualquer profissional de nível universitário, 
denominado orientador profissional, que se deslocariam dos serviços para 
prestar atendimento nas diversas agências de Previdência Social de sua área 
de abrangência regional. 
As equipes de extensão também eram duplas de composição semelhante à 
anterior, mas formadas por médicos peritos e assistentes sociais das próprias 
agências. Com isto, foram aproveitados servidores transferidos de outros 
órgãos públicos extintos, como a Legião Brasileira de Assistência, que 
passaram a executar atividades de reabilitação profissional com a 
“supervisão” (à distância) dos CRPs e NRPs [...]. 
Foram estabelecidas, pela primeira vez, metas quantitativas para os serviços 
de reabilitação profissional, condicionando a essa produção a permanência 
dos serviços (TAKAHASHI; IGUTI, 2008, p.2665). 
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Com o discurso da necessidade de “aprimorar” o Programa, uma série de 

documentos é emitida pelo Ministério da Reforma do Estado com críticas à 

estabilidade dos servidores públicos e à centralidade no Estado das ações em 

reabilitação profissional. As Organizações Sociais (OS) são apresentadas como 

alternativas para operacionalização dos serviços sociais estatais uma vez que fugiriam 

da “rigidez” do modelo governamental, visto poderem realizar contratação temporária 

de funcionários – o que eliminaria a necessidade de concurso público – e quebrar as 

regras de licitação. Para garantir melhores “resultados”, estabelecer-se-ia, por 

exemplo, metas e bonificação por produtividade e demissão em caso de necessidade 

de “enxugamento” do quadro ou “insuficiência” de desempenho. Nessa mesma lógica, 

havia a intenção de privatizar o Seguro do Acidente de Trabalho (SAT), também a ser 

gerenciado por entidades não governamentais (MAENO et al., 2009; TAKAHASHI; 

CANESQUI, 2003; TAKAHASHI; IGUTI, 2008). 

A terceirização da Reabilitação, por fim, não se concretizou, entretanto, as 

medidas de “modernização” trouxeram impactos negativos consideráveis. Com o 

desmonte dos CRPs e NRPs, a atuação multidisciplinar deixou de existir assim como 

as atividades terapêuticas e profissionalizantes. As especialidades passaram a ser 

subutilizadas e homogeneizadas através do cargo genérico de “orientador 

profissional” (PEREIRA, 2013; TAKAHASHI; IGUTI, 2008). 

 

Fica evidente com essa reconfiguração da Reabilitação Profissional na 
década de 1990 que a autonomia profissional é posta em xeque, haja vista a 
função de orientador profissional ser a mesma para qualquer profissional de 
nível superior. Ressalta-se que essa denominação genérica do cargo 
ocupado pelos profissionais de diferentes áreas de formação que atuam na 
Reabilitação Profissional não é meramente semântica, haja vista implicar na 
descaracterização da especificidade das ações profissionais no espaço 
sócio-ocupacional do INSS, o que está intimamente relacionado atualmente 
com as transformações no mundo do trabalho na instituição do trabalhador 
polivalente (PEREIRA, 2013, p.61). 

 

O projeto Reabilita, implantado no início dos anos 2000, vem consolidar o modelo 

descentralizado em reabilitação profissional. Se, por um lado, logrou tornar mais 

acessível o serviço aos segurados moradores de cidades distantes dos grandes centros 

urbanos, onde os CRPs eram instalados, por outro, não foi acompanhado da devida 

infraestrutura e recursos humanos e materiais necessários a seu funcionamento 

(PEREIRA, 2013). Dessa maneira, enterra-se definitivamente o mitológico discurso da 
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busca da “eficácia” e “efetividade” desenhados pelos planos de “modernização” os quais 

objetivavam legitimar o processo de precarização dos serviços públicos. 

Santos (SP), por exemplo, até 2002, contava com um Centro responsável pelo 

atendimento dos segurados de todo o litoral paulista. Inaugurado em 1979, era 

composto por 100 profissionais entre médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, técnicos em 

órtese e prótese, professores de ensino básico e de ofício. Havia ainda as funções 

de técnico em aconselhamento profissional (exercida por assistentes sociais e 

psicólogos), técnico em pesquisa de mercado de trabalho (formados em serviço 

social e sociologia) e agente de colocação. 

A partir de 1991, foi estabelecida parceria entre o INSS e a Prefeitura de 

Santos, abrangendo também na reabilitação os servidores municipais estatutários. 

Cabia ao município a prestação de serviço em fisioterapia, fonoaudiologia, assistência 

médica, encaminhamento prioritário em tratamento odontológico, cessão de materiais, 

manutenção de equipamentos, mobiliários e espaço providos pelo Instituto, oferta de 

vagas em supletivos, ensino profissionalizante e indicação de reabilitados às 

empresas da comunidade. Já o ente federal ficava encarregado de prover o espaço 

(incluindo vigilância, reparo e limpeza), sua própria equipe de servidores, além de 

aparelhos e ferramentas. Em linhas gerais, o trabalho assistencial era de 

responsabilidade da Prefeitura, enquanto a avaliação da capacidade laborativa e a 

execução da reabilitação profissional, do INSS. O serviço ainda objetivava incluir os 

dependentes, não obstante, nunca foi efetivado (FONSECA, 1999, 2004). 

 

Aparentemente, era interessante para a esfera federal a qualificação dos 
serviços de saúde do SUS para o atendimento dos trabalhadores que se 
encontravam afastados do trabalho – os “segurados do INSS” – que realizavam 
tratamento ambulatorial, já que da “eficácia e eficiência” do tratamento 
decorreria a redução do tempo de afastamento do “posto de trabalho”, o que 
contribuiria para a racionalização dos benefícios (FONSECA, 2004, p.55). 

 

O processo de reabilitação se iniciava, após o encaminhamento pela Perícia 

Médica ao CRP, com a equipe de avaliação e definição da capacidade laborativa, 

constituída por profissionais em serviço social, psicologia, clínica geral, ortopedia e 

psiquiatria, neurologista e fisiatria. Neste momento, era realizada a análise 

socioprofissional, definição sobre elegibilidade e restrições médicas. Após, a pessoa 

era encaminhada ao grupo responsável pela orientação e a acompanhamento em 
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Programa, composto por psicóloga, assistente social e enfermeira. Nesta etapa, 

ocorriam os contatos e encaminhamentos à empresa de vínculo, escolas e instituições 

da comunidade com o intuito de prepará-la para retorno ao trabalho em 

função/atividades compatíveis com suas debilidades. O CRP também dispunha de 

oficinas próprias para auxiliar na qualificação profissional. Além destes, o Centro 

contava ainda com o Setor de Recursos Técnicos, formado por sociólogas, 

psicólogas, assistente social, auxiliar de enfermagem, agente de colocação e 

fisioterapeuta (esta incumbida pelo processo de órtese e prótese). Sua função era 

fazer o levantamento de empresas e equipamentos da comunidade para oferta de 

treinamento e formação profissional.  

A Reabilitação também previa a realização de palestras e pesquisa de fixação 

no mercado de trabalho, mas, ao longo dos anos 1990, deixaram de ser realizadas 

devido à redução do quadro de servidores e insuficiência de recursos tecnológicos 

para realização dos eventos. Isso ocorreu em virtude de uma quantidade considerável 

de funcionários ter se aposentado, alguns motivados pela ameaça da “reforma” da 

previdência e administrativa, sem que esse quadro tivesse sido reposto via concurso 

público ou transferência. Assim, de 100 servidores inicialmente, o serviço passou a 

contar com apenas 33 ao final da década de 1990 (FONSECA, 1999). 

Com a proposta de descentralização e “modernização”, aos poucos, o CRP foi 

desmontado bem como findada sua parceria com a Prefeitura de Santos. Com o 

encerramento abrupto das atividades do Centro em 16/08/2002, transformado 

posteriormente na Gerência Executiva (GEX)35 de Santos, a readaptação dos 

servidores públicos municipais é provida agora pela própria Prefeitura a qual deixa de 

ofertar os serviços assistenciais no INSS aos segurados celetistas (FONSECA, 2004). 

Dada a precariedade que a Reabilitação se encontrava nos anos 2000, 

durante o governo Lula, serão lançadas algumas medidas como a instrução 

normativa INSS/PRES nº20/2007 que prevê a realização de convênios de 

cooperação técnico-financeira com instituições públicas e privadas para atendimento 

em fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia; preparação de uso 

de prótese; elevação de escolaridade; capacitação profissional; fiscalização do 

cumprimento da reserva de vagas e homologação de readaptação das empresas 

(BRASIL, 2010). Em 2008, é apresentado o Projeto de Revitalização da Reabilitação 

 
35 Encarregado pela gestão local de um conjunto de APSs de uma determinada região. 
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Profissional cujo objetivo era aumentar o quadro de funcionários, facilitar a 

realização de convênios e termos de cooperação, agilizar os processos licitatórios 

de aquisição de órteses e próteses e promover articulação com outros órgãos 

correlatos à RP, como o MT, Ministério Público do Trabalho e CEREST. Entre os 

resultados, está a contratação de analistas do seguro social36 (primeiramente com 

formação em terapia ocupacional e, após, em serviço social) e a celebração de 

convênios com a Associação de Valorização e Promoção de Excepcionais (AVAPE), 

Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e SENAI. Até 2015, 

a Reabilitação também contava com a parceria com o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do Ministério da Educação, o que 

permitiu ampliar consideravelmente a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, 

além da compra, via licitação, por algumas Gerências de pacotes de cursos na rede 

S37 (BRASIL, 2016b; SANTOS, 2015; VARANDAS, 2013). 

Tal investimento não foi realizado por acaso. Em consonância com o 

estipulado em 2012 pelo Governo Federal, o objetivo era a redução na quantidade 

de concessão de aposentadorias por invalidez, inclusive com estabelecimento de 

meta de corte em torno de 40%. 

 

Um grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Previdência, Saúde, 
Planejamento e Trabalho tem até 10 de janeiro para concluir o projeto, que 
será apresentado à presidente Dilma Rousseff. Na prática, a proposta é fazer 
uma triagem no universo dos aposentados por invalidez para verificar a 
possibilidade de reabilitação, com doação de próteses, por exemplo, e 
encaminhamento a curso de qualificação e treinamento para inserção no 
mercado. 
[...] 
A legislação atual já prevê revisão das aposentadorias por invalidez a cada 
dois anos, mas dificuldades na implantação de um sistema de reabilitação e 
falta de entrosamento entre órgãos públicos dificultam o cumprimento da 
exigência. Desta vez, segundo o secretário de Previdência Social, Leonardo 
Rolim, há disposição de pôr em prática uma política de reabilitação e de fazer 
controle mais rigoroso dos benefícios (DOCA; BONFANTI, 2012). 

 

Entretanto, mais uma vez o Programa de Reabilitação Profissional (PRP) será 

atingido pelo desmonte das políticas públicas, especialmente após o Golpe 

 
36 Carreira formada por profissionais de nível superior como assistentes sociais, psicólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, entre outros. 
37 Composta pelo Serviço Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT), SENAI e SENAC. 
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Parlamentar em 2016. Além do fim da oferta de cursos via PRONATEC, a Reabilitação 

também se viu invadida pelo Ato Médico38. 

Em 22 de setembro de 2016, é publicado o Despacho Decisório nº3 (BRASIL, 

2016c) o qual extingue normativas anteriores que preconizavam a existência de equipe 

multidisciplinar na avaliação dos benefícios de longa duração. As revisões dos auxílios-

doença e aposentadorias por invalidez sem análise há mais de dois anos ficaram sob 

responsabilidade exclusiva dos peritos que passaram a receber um adicional de R$60 

por perícia. Três dias depois, sai a Portaria nº22 (BRASIL, 2016d) que exonera dos 

cargos de representantes técnicos no âmbito das superintendências regionais os 

analistas do seguro social, substituindo-os por médicos. Em 07 de novembro de 2016, 

é editado o Despacho Decisório nº45 (BRASIL, 2016e) o qual altera o Manual Técnico 

de Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional – Volume II, incumbido de 

orientar os procedimentos de órtese e prótese. Apesar da prescrição destas não ser 

privativo dos médicos – também cabendo aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

– a normativa determina como único responsável o Perito Médico Previdenciário. Por 

fim, através do Despacho Decisório nº34 (BRASIL, 2017) e, posteriormente, da 

Resolução nº626 (BRASIL, 2018), é findada a avaliação conjunta entre peritos e 

analistas do seguro social, ficando o médico exclusivamente responsável pelas 

decisões concernentes ao segurado em Programa de Reabilitação Profissional. 

Tais ataques não passaram incólume, sendo fruto de mobilização por parte dos 

profissionais de nível superior. Em 2017, houve tentativa de retirada do Serviço Social 

da estrutura do INSS através de minuta de construção do novo regimento interno, 

além de prever a efetivação da reabilitação profissional por meio de “executores 

indiretos”, o que abria brecha para a terceirização (FENASPS, 2017). Todavia, após 

intensa pressão por parte dos assistentes sociais, o Serviço Social foi mantido na 

autarquia. Contudo, novamente sofre ataque através da MP nº905 (BRASIL, 2019c) a 

qual prevê sua extinção. Em resumo, a situação tem sido, no seu conjunto, de perdas 

e precarização das condições de trabalho para os analistas e técnicos do seguro 

social39 e de ganhos para os médicos. 

 
38 Este termo tomou conotação negativa após ser usado nos PLs 268/2002 e 7703/2006 os quais 
visavam regulamentar as funções do médico. Sua tramitação causou polêmica ao caracterizar como 
ação privativa da categoria (excetuando a Odontologia) os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, 
indo de encontro às competências das demais profissões da área da Saúde e subordinando-as ao 
poder médico. 
39 Carreira de nível médio. 
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Em 18 de janeiro de 2019, é publicada a MP 871 (depois transformada na Lei 

13.846/19) que institui a carreira da Perícia Médica Federal, a qual garante que esta 

função não possa ser terceirizada, assim como alargam-se suas competências para 

as atividades assistencial, trabalhista, fiscal, tributária, administrativa e em auditoria. 

Ainda instituiu a bonificação de R$61,72 por revisão de benefícios diversos nas áreas 

citadas acima (ANMP, 2019). Com a instituição da carreira, a Diretoria de Saúde do 

Trabalhador (DIRSAT) ganha status de secretaria especial diretamente ligada ao 

Ministério da Economia, saindo da estrutura regimental do INSS. Dessa forma, 

conforme Decreto nº9.746, de 08/04/2019, a Reabilitação Profissional e o Serviço 

Social são deslocados à Diretoria de Benefícios (DIRBEN). 

Até este momento, foram realizados encontros entre representantes da DIRBEN 

e da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social (FENASPS) a fim de delinear as medidas para 

recomposição de ambos os serviços. Entre as pautas tratadas está a respeito da 

pressão contra os assistentes sociais para realização de funções não concernentes ao 

cargo e a ausência de uma gestão desde a extinção da DIRSAT, deixando a 

Reabilitação e o Serviço Social “acéfalos” e o futuro deste indefinido (FENASPS, 2019). 

 

3.2 Como funciona atualmente 

 

O PRP abrange quatro funções básicas: 1) avaliação do potencial laborativo, cujo 

objetivo é definir a capacidade do retorno do segurado ao trabalho; 2) orientação e 

acompanhamento em Programa, caracterizado pela realização do processo de 

Reabilitação em si mediante participação em cursos, treinamentos, encaminhamento 

para requisição de órtese e prótese e outras ações consideradas necessárias para sua 

requalificação profissional; 3) articulação com a comunidade para parcerias, convênios, 

com o intuito de garantir a oferta de serviços, cursos, treinamentos aos reabilitandos e 

de emprego ao reabilitado (embora não seja obrigatório pelo INSS a sua inserção no 

mercado de trabalho) e 4) pesquisa de fixação de trabalho, que consiste na coleta de 

dados a fim de verificar a efetividade do Programa. 

É previsto como público-alvo os segurados em auxílio-doença, aposentadoria 

por invalidez, aposentadoria especial, PcDs e dependentes do segurado. Estes poderão 

ser atendidos segundo as possiblidades administrativas, técnicas e financeiras e 
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condições locais das APSs. Já as pessoas com deficiência poderão participar do PRP 

por meio de celebração prévia de Cooperação Técnica Financeira entre o INSS e 

instituições de assistência a esse público. Entretanto, na prática, devido à insuficiência 

de recursos humanos e materiais, são priorizados os segurados em auxílio-doença. 

São considerados elegíveis à Reabilitação os que possuem incapacidade 

permanente e estável, total ou parcialmente, para as atividades laborativas; 

escolaridade a partir da 5ª série – sendo recomendável a elevação de escolaridade 

para maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho – e histórico 

profissional em atividades compatíveis com a capacidade laboral e perfil do mercado 

de trabalho no território. É considerável favorável para encaminhamento ao 

Programa segurados com até 30 anos; ensino médio completo; independência de 

deslocamento (sem necessidade de órtese e prótese); sequela isolada (sem 

associação com outras patologias), estável e irreversível; morar em meio urbano, 

com acesso a serviços; trabalhar em empresa acima de 100 funcionários 

(enquadrada na cota para PcDs/reabilitados); experiência laborativa variada e estar 

afastado o menor tempo possível (BRASIL, 2018). 

O processo se inicia com o encaminhamento pela Perícia Médica – já com a 

prescrição das restrições médicas – ao profissional de referência, analista do 

seguro social responsável pela condução da Reabilitação. Neste momento, são 

levantados dados como escolaridade, histórico e formação profissional, descrição 

de função atual ou último cargo (no caso de estar desempregado), interesse e 

motivação em relação à reabilitação, entre outros. Após, o caso é discutido com a 

Perícia a qual pode definir pela continuidade em Programa, alta (a pedido ou por 

definição do perito), aposentadoria ou desligamento com Data de Cessação do 

Benefício (DCB). O segurado também pode ser desligado por recusa, caso 

manifeste (ativa ou passivamente) desinteresse em seguir o PRP, abandono, na 

situação de falta injustificada após convocação, ou transferência, se optar por 

seguir a Reabilitação em outra APS. 

Apesar de previsto pelo Manual (BRASIL, 2018) que a avaliação 

socioprofissional seja iniciada em até 45 dias após o referido encaminhamento, na 

prática, em virtude da insuficiência de recursos humanos, eles permanecem em uma 

“fila de espera”. Na APS Santos, na qual a presente autora trabalha, o tempo entre o 

encaminhamento da Perícia e o chamamento para a entrevista inicial chega a quase 

três anos. Devido à grande demanda, existe uma técnica do seguro social, não 
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exclusiva do serviço, destacada para recepção, abertura de prontuário (com 

preenchimento dos dados cadastrais básicos), orientação dos casos novos e 

agendamento de Perícia de Reabilitação para manutenção do benefício. Neste 

momento, pode ocorrer de o encaminhamento ser reconsiderado pela Perícia, 

podendo ser definida pela alta, desligamento por intercorrência médica40 ou indicação 

de aposentadoria por invalidez, sem que seja realizada a avaliação socioprofissional. 

Em geral, a reabilitação começa com contato com a empresa de vínculo por 

meio do envio do ofício de encaminhamento diverso contendo as restrições médicas 

e solicitação de nova função/atividades. Caso não responda, é enviado o ofício de 

reiteração. Se julgar necessário, o profissional de referência poderá contatá-la via 

telefone, e-mail e/ou visita ao local. 

Até agosto de 2019, na hipótese de haver oferta de nova função/atividades41, 

esta era analisada pela Perícia a qual definia se o reabilitando está apto ou não para 

treinamento. Se liberado, ele trabalhará na nova ocupação/tarefas pelo prazo inicial 

de 30 dias, passível de prorrogação. Constatada a compatibilidade, e não 

apresentando intercorrência médica, após a finalização do curso ou treinamento, o 

segurado era encaminhado à Perícia, com recepção de alta, certificado de 

Reabilitação e – em caso de sequela gerada por trauma, acidente diverso e/ou 

decorrente da atividade laborativa ou no percurso casa/trabalho – indicação de auxílio-

acidente42. No entanto, pode ocorrer de o processo ser finalizado com aposentadoria 

por invalidez, recusa, abandono, intercorrência médica, óbito, impossibilidade técnica 

(quando não há recursos para conclusão do caso) ou intercorrência médica. 

Contudo, nas situações em que a empresa de vínculo não disponibiliza 

possibilidade de treinamento, foi fechada ou o segurado é desempregado, autônomo, 

avulso ou empregado doméstico, a alternativa é treinamento em empresa da 

comunidade ou curso profissionalizante gratuito. Caso seja necessário, é fornecido 

auxílio-transporte, alimentação, meia-diária ou diária. Se preciso, o reabilitando 

 
40 Neste caso, a pessoa é mantida em benefício, com estabelecimento de uma DCB. 
41 Novas atividades dizem respeito quando não há mudança de cargo, mas designação de novas 
tarefas ou restrição de algumas que era concernentes à antiga ocupação. 
42 O auxílio-acidente é devido a qualquer segurado que apresente redução da capacidade laborativa 
mas que seja considerado apto de retorno ao mercado de trabalho. O valor é metade do que receberia 
caso estivesse em auxílio-acidente e é pago até aposentadoria, óbito ou caso volte a se afastar pelo 
mesmo CID que o gerou. No entanto, com a MP nº905 (BRASIL, 2019c), é prevista redução do 
pagamento por considerar 30% da média sobre todas as contribuições. 
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poderá ser encaminhado para elevação de escolaridade, serviços da comunidade ou 

à recepção de órtese e prótese43. 

Todavia, a partir do Ofício-Circular nº41DIRBEN/INSS, de 13/08/2019, a fase 

de desligamento – em virtude de recepção de órtese/prótese ou da conclusão do 

processo – deverá ser realizada administrativamente pelos profissionais de 

referência, cabendo somente a eles a assinatura do certificado de Reabilitação 

Profissional. Também passou a ser sua responsabilidade a análise de 

compatibilidade de função. Após 18 meses, para os casos dos reabilitados, é 

prevista a aplicação da Pesquisa de Fixação no Mercado de Trabalho através de 

consulta no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)44 onde é possível 

averiguar se a pessoa se encontra com vínculo empregatício. 

 

3.3 Ponderações sobre o Programa do INSS 

 

Conforme vimos no início deste capítulo, a reabilitação profissional foi criada 

com o intuito de reduzir os custos com benefícios por meio da reinserção de pessoas 

com restrições no mercado de trabalho, tornando-as contribuintes novamente. 

Segundo Froes (2015), em 2011, o valor líquido (diferença entre os investimentos no 

Programa e o retorno do segurado à contribuição) foi de 243.420.147,20. O PRP seria, 

portanto, superavitário uma vez que, para cada R$1 investido, apresentaria retorno de 

R$1,60 (VARANDAS, 2013). Já o INSS (BRASIL, 2010) teria chegado ao valor de 

R$57 em 2008 para R$1 aplicado no Programa em 2007, considerando o retorno ao 

trabalho de 28.258 segurados45, de acordo com tabela na página a seguir. 

Todavia, o Tribunal de Contas da União (TCU) entende ser imprecisa a 

metodologia aplicada pela autarquia por supor que todos os segurados que saíram do 

Programa necessariamente voltaram a contribuir. Ademais, os dados sobre despesa 

estavam desatualizados já que eram referentes a 2005. Mesmo assim, considerando 

os 21.696 reabilitados e o orçamento aplicado no serviço em 2007 (R$9.300.782), 

chegou-se à conclusão de que, para cada R$1 aplicado, cerca de R$20 foram 

 
43 Salienta-se que qualquer segurado, independentemente de estar na Reabilitação, faz jus à sua 
concessão pelo INSS. 
44 Sistema responsável por organizar todos as contribuições ao INSS. 
45 Para chegar a este valor, foram somados 21.696 segurados reabilitados mais 6.562 que, na avaliação 
pericial após entrevista inicial com profissional de referência, receberam alta. 



96 
 

 

poupados. Não obstante, para melhor precisão da eficiência46 do PRP, seria 

necessária a apuração dos dados gerados pela pesquisa de fixação. 

 

Adicionalmente, a forma de cálculo parte do princípio de que o segurado 
reabilitado em um ano proporcionará economia com o pagamento de 
benefícios durante todo o ano seguinte. Trata-se de uma simplificação, na 
medida em que não há garantia de que cada segurado reabilitado 
permanecerá na ativa pelos 12 meses seguintes. Para a realização de um 
cálculo mais preciso, seria necessário estimar o quanto o serviço de 
reabilitação profissional consegue antecipar, em média, a data da alta e o 
retorno ao trabalho dos segurados e, em seguida, o valor economizado em 
benefícios que teriam sido pagos correspondentes a essa antecipação. O 
INSS não dispõe dessa informação atualmente. 
Não obstante as limitações da atual metodologia, as informações disponíveis 
dão a entender que, além dos benefícios que proporcionam aos segurados, 
os investimentos no PRP produzem resultados favoráveis para o caixa da 
Previdência. Nesse sentido, com base na metodologia adotada pelo INSS, 
pode-se concluir que um aumento de investimentos que permitissem 
recuperar a capacidade laborativa dos 11.796 segurados que se encontram 
na fila de espera para iniciar o programa poderia fornecer uma economia 
líquida de R$ 98,5 milhões (BRASIL, 2010, p.76). 

 

No entanto, de acordo com o TCU (BRASIL, 2010), a eficácia e efetividade47 se 

encontram prejudicadas em virtude de diversas carências apresentados pelo Programa, 

a começar pela falta de estrutura ou sua inexistência em diversas APS. Enquanto o 

Instituto afirmava que o serviço era oferecido em 54% delas, apenas 18% dos chefes 

das agências, via questionário encaminhado por e-mail, referiram ter equipe de 

 
46 Eficiência é definida como a relação entre os meios e recursos empregados para a implementação 
de uma política pública, serviço, programa ou projeto e os resultados alcançados (ARRETCHE, 2009). 
47 Efetividade é medida pelo nexo entre a ação de um serviço, programa ou projeto e os impactos sobre 
as condições sociais do seu público-alvo (ARRETCHE, 2009). 

Tabela extraída de BRASIL, 2010, p.75. 

Tabela 2 – Resultado econômico do Programa de Reabilitação Profissional 
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Reabilitação, situação também verificada via visitas ao local pelo Tribunal. A pesquisa 

aponta ainda para a insuficiência de recursos humanos: 91% dos gestores do 

Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade (GBENIN) relataram que o corpo 

profissional não era suficiente para atender a demanda e 62% consideraram como ruim 

ou péssima a disponibilidade de profissionais para o serviço. A respeito disso, os últimos 

concursos públicos promovidos pelo INSS vieram atenuar esse quadro, visto que não 

eram realizadas novas contratações para o Programa desde os anos 1980. 

Além disso, foi constatada falta de estrutura para fornecimentos dos recursos 

previstos pelo PRP, como cursos profissionalizantes e demais procedimentos para 

capacitação ou sua inadequação perante as restrições médicas dos reabilitandos, o 

que acarretava em maior permanência do segurado em benefício. Uma das 

possibilidades para contornar essa situação seria a celebração de parcerias com 

instituições de comprovada idoneidade técnica e financeira, como o Sistema S. Não 

obstante, das 102 GEXs existentes, apenas 43 tinham firmado algum tipo de convênio, 

sendo que somente em 20 era voltado para oferta de capacitação ou treinamento. 

Portanto, se, em princípio, a Reabilitação deveria abarcar os interesses dos 

cidadãos na escolha do curso, na prática, esta fica limitada aos que estão disponíveis 

pelos órgãos conveniados e gratuitos na comunidade48. O “catálogo de opções” fica 

ainda mais restrito por não abranger cursos de nível superior e tecnólogos49, colocando-

se como melhor alternativa a inserção em técnicos. No entanto, tal caminho também se 

fecha graças à baixa escolaridade de muito dos partícipes (SANTOS, 2015). 

Outrossim, são várias as razões em que o retorno à empresa de vínculo é 

prejudicado, desde desinteresse em ter um profissional “sequelado” no quadro de 

funcionários até impossibilidade de oferta de função compatível. Simonelli et al. (2010) 

destacam a escassez de diálogo entre o serviço do INSS e as empresas, provocando 

a dispensa do trabalhador e/ou seu retorno à perícia médica. Salienta-se que as que 

possuem menos de 100 empregados não têm obrigação de atender ao percentual de 

pessoas com deficiência e/ou reabilitadas (SANTOS, 2015). Dessa forma, a demissão 

após a finalização do Programa torna-se um futuro quase certo.  

 

A população segurada em processo de reabilitação está ciente que ao final 
ao término do programa será considerado de alta, cessará a concessão do 

 
48 Não são aceitos cursos pagos pelos segurados. 
49 Na GEX Santos, por exemplo, os reabilitandos que quiserem realizar um tecnólogo podem fazê-lo, 
desde que arquem os custos de transporte e alimentação. 
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benefício previdenciário e que deverá concorrer por um emprego no mercado 
de trabalho. Trata-se de um período marcado pela indefinição em relação às 
condições futuras de sobrevivência e de vontade de retorno ao trabalho. [...] 
O trabalhador afastado das atividades produtivas por carregar, além da 
perda essencial na conformação de sua identidade social, o traço da doença 
e a expectativa negativa de reabsorção no mercado de trabalho 
(BERNARDO, 2006, p.27). 

 

Outra queixa apresentada na investigação do TCU (BRASIL, 2010) foi a 

insuficiência de capacitação permanente para as equipes de PRP. Para 40% dos chefes 

de APS, o INSS não tem realizado a disseminação de informação sobre o Programa e, 

de acordo com 78% dos gestores do GBENIN que responderam à pesquisa, a carência 

de treinamento prejudica o processo de reabilitação. O resultado é, por exemplo, o 

encaminhamento equivocado de 40,9% dos casos ao Programa, segundo os peritos 

das Unidades Técnicas de Reabilitação Profissional (UTRP). 

O encaminhamento correto à RP também é afetado ao se desconsiderar a 

realidade do trabalho desenvolvida pelo sujeito. Os pleiteantes ao auxílio-doença 

constantemente são submetidos a avaliações da Perícia as quais enfocam apenas a 

patologia, sem abarcar o contexto laboral e suas exigências físicas e psíquicas. Não 

raro, são vistos como prováveis simuladores, mentindo ou valorizando os sintomas 

para obtenção do benefício (SANTOS, 2015). 

Tais fatores incorrem em maior tempo em fila de espera a qual chegava a até 

três anos. Graças a sobrecarga de trabalho e falta de recursos, além de a reabilitação 

profissional ser dificultada, a análise de sua efetividade é prejudicada em decorrência 

da não aplicação da pesquisa de fixação. O Programa não oferece suporte para 

acompanhamento do segurado quando do término de seu processo, cabendo mais ao 

âmbito de suas relações pessoais e/ou com a empresa de vínculo, do que por 

intermédio do INSS, a sua reinserção no mercado de trabalho (BERNARDO, 2006). 

 

Também é possível observar uma crescente deterioração do indicador de 
que mensura a média mensal da quantidade de segurados que ultrapassam 
o prazo de 240 dias para a conclusão do programa de reabilitação. No ano 
de 1998 havia 1.288 segurados em programa por mais de 240 dias. Em 
2007, esse número chegou a 6.992, um crescimento de mais de 440% 
(BRASIL, 2010, p.73). 

 

Souza (2016) cita ainda as seguintes adversidades que impactam no 

funcionamento efetivo do Programa: a) avaliação inicial médica focada nas 

incapacidades, em detrimento do estudo das potencialidades do sujeito; b) falta de 
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acompanhamento de equipe multidisciplinar na formação profissional; c) 

desresponsabilização do INSS quanto à reinserção no mercado de trabalho; d) 

ausência de fundamentação teórico-metodológica pedagógica para delineamento de 

uma formação mínima bem como de adoção de um parâmetro de tempo considerado 

adequado para caracterização de uma capacitação em uma nova profissão e e) uso 

do PRP enquanto instrumento de impedimento à inserção na aposentadoria por 

invalidez ou retorno ao auxílio-doença. Dessa forma, o TCU (BRASIL, 2010) 

recomendou melhoria na estrutura física, incremento de servidores dedicados ao 

serviço, maior oferta de recursos para a qualificação profissional dos reabilitandos 

(diretamente pelo INSS ou através de parcerias) e estabelecimento de um programa 

de capacitação permanente à equipe. 

Entretanto, mais do que recursos materiais e humanos, o próprio modelo do PRP 

deve ser repensado. Segundo Simonelli et al. (2010), a reabilitação vai além da 

profissionalização, devendo ser vista como processo terapêutico no sentido de 

fortalecer a pessoa para superação das dificuldades provindas de sua incapacidade. 

Contudo, considerando o quadro adverso descrito acima, tem sido operacionalizada por 

meio de atendimentos pontuais, sem a criação de um real vínculo com os segurados, 

desconsiderando-se seus desejos e necessidades. 

Frequentemente, a perspectiva de retorno ao trabalho pode proporcionar 

sensação de frustração ou penalização, como se tanto a sequela quanto a atividade 

laborativa fossem um castigo. A atuação sob o olhar biopsicossocial poderia fornecer 

ferramentas para o enfrentamento dos medos e resistências posto que a motivação 

do sujeito é imprescindível para a finalização a contento do processo. Ao não abranger 

esse aspecto, a RP toma o viés de uma seguradora privada com o único propósito de 

“conter gastos” através da liberação o mais precocemente possível dos segurados em 

benefício (EIZERIK, 2015; SANTOS, 2015). 

Ademais, é necessária a articulação com as demais políticas sociais e 

promoção de ações interventivas que visem combater os determinantes das doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho. Tendo em vista tal situação, foi promulgada o 

Decreto 8.725 de 27/04/2016 que instituía a Rede Intersetorial de Reabilitação 

Integral, cujo objetivo era proporcionar a integração do serviço com as políticas de 

Previdência Social, Trabalho, Direitos Humanos, Saúde, Assistência Social e 

Educação. Todavia, devido à situação política atual, tal proposta não saiu do papel. 
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Não há articulação, por exemplo, com o SUS no que tange à reabilitação física. 

É comum a queixa de morosidade para acesso a certas especialidades (tanto médicas 

quanto de serviços como fisioterapia, terapia ocupacional e assistência psicológica), 

exames e procedimentos cirúrgicos. Com isso, aumenta o tempo de afastamento e, 

consequentemente, diminuem as chances de melhoria das condições clínicas e/ou 

psiquiátricas e a possibilidade de retorno ao trabalho (BERNARDO, 2006). 

Souza (2016) traz também críticas à concepção de empregabilidade, galgada 

exclusivamente nas competências profissionais do sujeito, portanto, sem considerar o 

cenário de precarização do mundo do trabalho, conforme analisado no Capítulo 1. A 

inserção em cursos/treinamentos para aquisição de novos conhecimentos, embora 

habilitem a pessoa para certas competências, não são garantia de inserção em um 

vínculo formal. Porém, a mídia salienta à exaustão a indispensabilidade de consumo 

deste “produto”, caso contrário, caberá exclusivamente a “culpa” ao indivíduo por não 

alcançar o “sucesso” profissional (ALVES, 2007). 

 

Por um lado, obviamente que reabilitar implica em fornecer meios de 
superação da incapacidade temporária ou permanente do trabalhador para 
o desenvolvimento das atividades da vida diária e, inclusive, sendo cogitada 
uma nova profissão quando não se é possível continuar no mesmo ramo 
em razão do adoecimento/acidente laboral, mas nos moldes que tem sido 
realizados e fornecidos cursos/treinamentos pela RP pró-forma questiona-
se a que interesse e necessidades realmente esse serviço atende 
(PEREIRA, 2013, p.74). 

 

Dessa forma, a oferta de curso surge como meio para transferir às pessoas 

com redução da capacidade laborativa a responsabilidade pela sua reinserção no 

mercado de trabalho. No caso do reabilitado, Simonelli et al. (2010) salientam que 

esse processo se encontra ainda mais prejudicado quando comparado a quem está 

ingressando no trabalho uma vez que aquele traz consigo os traumas e limitações que 

ocasionaram seu afastamento. 

Por conseguinte, quando eleita para o Programa, uma boa parcela não conclui 

o processo e os que conseguem não logram um vínculo de qualidade, sobrando-lhes 

o desemprego ou trabalhos precarizados. Ao oferecer o curso e/ou treinamento, 

certificando o segurado quando do término do Programa, o Estado se 

desresponsabiliza dos direitos previdenciários e da garantia de um emprego digno, 

capaz de lhe proporcionar padrões básicos de bem-estar social a si e a sua família 

(SANTOS, 2015; SOUZA, 2016). 
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Ao invés de reabilitar o trabalhador considerando-o a realidade vivida em 
sua totalidade (múltiplas determinações) impera a lógica de contenção de 
gastos, sendo o serviço de Reabilitação Profissional a válvula de escape 
que possibilita a saída do segurado da Previdência Social para não 
percepção de benefícios do INSS. O conflito entre empresas / instituições e 
INSS configurado num jogo de empurra da responsabilidade pelo 
pagamento do trabalhador quando este se encontra adoecido e/ou 
acidentado é uma constante. Os entraves enfrentados pelo trabalhador 
(contribuinte com o INSS e/ou aquele que possui qualidade de segurado) 
para recebimento de benefícios previdenciários envolvem desde o 
reconhecimento da doença ocupacional / acidente ao cumprimento de 
condicionalidades do serviço de Reabilitação Profissional (tais como: 
freqüentar cursos não condizentes com suas aptidões e funcionalidades, 
além de não serem garantia de retorno a um posto de trabalho) até ao 
referido jogo de empurra sendo que o ônus do adoecimento e/ou acidente 
recai sobre o trabalhador (inclusive ficando sem meios de prover seu 
sustento e de sua família nesse período) (PEREIRA, 2013, p.80-81). 

 

3.4 Avaliações em Reabilitação Profissional 

 

Avaliar significa determinar o valor de algo. No campo das políticas sociais, visa 

estabelecer relação entre a existência de um projeto, programa ou serviço e o impacto 

sobre a vida do seu público-alvo. Pressupõe um julgamento o qual necessariamente 

aprovará ou desaprovará aquela intervenção, imputando-lhe assim um caráter 

ideológico e político. Portanto, não é possível que haja uma avaliação meramente 

instrumental ou neutra. Pelo contrário, toda avaliação deve ir além de um conjunto de 

aplicações de técnicas e instrumentos e situar primeiramente qual a concepção de 

Estado e de política social está compreendida em um determinado programa 

(ARRETCHE, 2009; BOSCHETTI, 2009; NOGUEIRA, 2002). 

Nas políticas públicas, existem três modalidades de avaliação: a por metas, por 

processos e por impacto. A primeira objetiva averiguar o êxito do programa, 

comparando as metas propostas e as alcançadas. A de processos tem por finalidade 

avaliar a execução dos procedimentos na implementação dos programas, detectando 

falhas e obstáculos para sua realização. Por fim, a terceira busca correlacionar a 

existência de um determinado projeto ou programa com os efeitos causados no 

cotidiano do público-alvo. Outra classificação também muito utilizada são as 

avaliações ex-ante e ex-post. A primeira visa propiciar elementos para definir a 

implementação ou não de um determinado projeto; já a segunda, tem como intuito 

mensurar os resultados alcançados por este, optando-se por sua continuidade e/ou 

necessidade de aprimoramento (NOGUEIRA, 2002; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 
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Há ainda a avaliação por eficiência, eficácia e efetividade. A primeira busca 

comparar os custos envolvidos no programa com os resultados alcançados. Ou seja, 

é considerado eficiente o projeto que despendeu menos recursos com o máximo de 

objetivos conquistados. Já a eficácia visa mensurar o sucesso e fracasso do serviço 

com base na quantidade de metas alcançadas. Por fim, a efetividade procura 

correlacionar a existência de uma certa política e seu impacto sobre a vida dos 

partícipes. Esta é certamente a mais complexa a ser aferida uma vez que deve se 

distinguir a influência de fatores externos das ações de uma intervenção (ARRETCHE, 

2009; NOGUEIRA, 2002; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

Na avaliação e/ou monitoramento50, é comum a adoção de indicadores cujo 

propósito é permitir a verificação de um elemento observável, quantificável e 

escalonável de um fenômeno. Para a sua elaboração, é necessário elencar uma 

quantidade de números a fim de captar o mais fidedignamente possível o objeto em 

estudo. Desse modo, os indicadores sociais têm como proposta mensurar o nível de 

desenvolvimento social, indo além da dimensão preponderantemente econômica 

(NOGUEIRA, 2002). 

 

Um Indicador Social é uma medida em geral quantitativa dotada de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 
pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É um 
recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 
aspecto da realidade social ou sobre mudanças que está se processando na 
mesma (JANNUZZI, 2009, p.15). 

 

Os indicadores não se confundem com os dados brutos uma vez que 

demandam contextualização e referencial teórico prévios. O número de nascimentos 

e mortes de bebês no primeiro ano de vida não trazem uma informação específica. 

Entretanto, quando esses dados são correlacionados, durante um determinado 

período, surge o indicador da taxa de mortalidade infantil. Com a comparação entre 

diversos períodos, é possível analisar o crescimento ou diminuição do fenômeno 

assim como confrontá-lo com as demais localidades (como outros municípios e 

países) a fim de medir se houve melhora/piora. 

 
50 Monitoramento é o acompanhamento da implementação/funcionamento de um projeto, programa ou 
serviço. 
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Podem ser classificados entre objetivos, quando a finalidade é fazer um retrato 

empírico da realidade social (exemplo: média da renda familiar per capita, taxa de 

desemprego, percentual de domicílios com coleta de esgoto etc.) ou subjetivos, que 

visam aferir a opinião pública de um grupo social. Há ainda os indicadores simples, 

tais como citados acima, e os compostos, construídos a partir do uso de diversos 

simples com o objetivo de avaliar as distintas variáveis de uma realidade social. O 

mais conhecido é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que combina 

indicadores em saúde, educação e renda. Por fim, existem os de eficiência, eficácia e 

efetividade (JANNUZZI, 2009, 2012). 

A avaliação, em tese, deveria ser uma das etapas de elaboração de políticas e 

programas para subsídio de sua implantação e/ou reformulação. No entanto, nem 

sempre é adotada pelo poder público ou, quando praticado, pode não possuir a 

objetividade necessária face frequentemente ser aplicada pelo próprio governo, 

tendendo a minimizar os elementos negativos. Isso ocorre porque existem pressões, 

quer por conta do medo de o pesquisador ser prejudicado no trabalho, quer para 

legitimar as margens de poder e recursos destinados (ARRETCHE, 2009). 

Outra armadilha muito comum é a ênfase em um conjunto de métodos e 

instrumentos, sem considerar o papel do Estado e das políticas sociais no 

enfrentamento das manifestações da questão social. Boschetti (2009) destaca que, 

no Brasil e América Latina, entre os anos 1970 e 1980, deu-se uma disseminação 

de modelos e métodos de avaliação sob a perspectiva tecnicista e contábil cujo 

resultado serviram de sustentáculo às políticas de cunho neoliberal. Esse tipo de 

pesquisa padece de uma matriz teórica mais densa, sendo descontextualizada da 

realidade social e do significado dos serviços sociais enquanto garantidor de direitos. 

Em virtude disso, supervaloriza a influência das políticas sociais, sem levar em 

consideração o impacto da estrutura econômica e social, mais especificamente, a 

(im)possibilidade de haver equidade no capitalismo. 

 

Muitos desses estudos não consideram que a relação custo-benefício não 
pode se aplicar às políticas sociais públicas com o rigor e intencionalidade 
com que se aplica ao mercado, visto que seu objetivo não é (e não deve ser) 
o de atender o maior número de pessoas com o menor dispêndio e recursos. 
Ao contrário, a avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela 
intencionalidade de apontar em que medida as políticas e programas sociais 
são capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade 
social e propiciar a equidade (BOSCHETTI, 2009, p.578). 
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No que tange à Reabilitação, preconizava-se a construção dos seguintes 

indicadores: a) Índice de Segurados Reabilitados (ISR), compilado a partir do 

percentual de segurados que, após passarem pelo Programa, tiveram indicação de 

retorno ao trabalho. O cálculo era feito pela divisão do número de segurados 

reabilitados dividido pelos que foram elegíveis multiplicado por 100; b) Tempo Médio 

de Programa de Reabilitação Profissional (TMPRP), o qual objetivava mensurar o 

tempo que o segurado permanece durante o Programa tendo como base a soma dos 

intervalos entre a avaliação do potencial laborativo e desligamento do Programa 

dividido pelo número de pessoas desligadas e c) Tempo Médio de Permanência do 

Segurado em Processo de Reabilitação Profissional (TMRP), responsável por aferir o 

tempo entre o encaminhamento para a Reabilitação e sua conclusão a partir da 

somatória dos tempos entre a data do encaminhamento e a do desligamento dividido 

pelo número de reabilitados (BRASIL, 2016b). Após a publicação do último Manual 

(BRASIL, 2018), esses indicadores deixaram de existir. 

Para monitorar a efetividade do PRP, até fevereiro de 2018, era prevista a 

pesquisa de fixação no mercado de trabalho – aplicada seis meses e um ano após 

conclusão da reabilitação – por meio de entrevista com os reabilitados com o intuito 

de aferir se lograram retornar ao mercado de trabalho. Agora, a pesquisa deixou de 

ser via entrevista, sendo aplicada após 18 meses do desligamento mediante consulta 

no CNIS. É preconizada ainda a compilação mensal do Boletim Estatístico da 

Reabilitação Profissional (BERP) no qual consta quantidade de pessoas em 

Programa, os que aguardam avaliação socioprofissional, elegíveis e desligados no 

mês, discriminado o motivo do desligamento.  

Na prática, os indicadores acima citados, se eram compilados, nunca foram 

publicizados para as equipes de RP, inclusive o resultado das pesquisas de fixação 

e BERP. Ademais, em razão da sobrecarga de trabalho, nem sempre a pesquisa de 

fixação é aplicada ou, quando eram previstas as entrevistas, havia dificuldade de 

localização dos segurados (SANTOS, 2015). Em seu estudo, Eizerik (2015) 

constatou a ausência de dados precisos e padronização de sua compilação, gerados 

ainda por registros físicos. 

Segundo Araújo (2016), a Divisão de Gerenciamento de Atividades de 

Reabilitação Profissional (DGARP) efetuava somente o controle de recebimento das 

planilhas de dados, sem sistematizá-las ou analisá-las. Além disso, o levantamento 

se limita a dados quantitativos e padece de um marco teórico, com precisão de 
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indicadores e metas, reduzindo consideravelmente seu potencial para análise do 

impacto e processos das ações do Programa. 

 

O exame acurado do Serviço permitiu constatar que nesses últimos anos não 
tem havido monitoramento, acompanhamento nem avaliação das ações 
interventivas desenvolvidas. Os dados de atendimento são mensalmente 
sistematizados e transformados em estatística, mas se não é capaz de influir 
nas tomadas de decisões são inócuos. De igual forma o acompanhamento e 
pesquisa de fixação, cuja previsão está na legislação, mas é negligenciada, 
tanto na sua organização, quanto na sistematização das informações. 
[...] 
Diante desse cenário é necessário construir indicadores de contexto e de 
monitoramento da Reabilitação Profissional que complemente as pesquisas 
estatísticas oficiais. Sobre essas é preciso desenvolver nas equipes formação 
para sua utilização. Indicadores de mercado de trabalho e de produção 
econômica como informações de contextos são fundamentais para a condução 
de um programa de reabilitação profissional (ARAÚJO, 2016, p. 12). 

 

Em virtude da insuficiência de dados para aferir a efetividade do Programa, 

observou-se no levantamento bibliográfico para a presente dissertação que a maioria 

das pesquisas teve como preocupação verificar a situação empregatícia dos 

reabilitados via abordagens quanti e/ou qualitativas. Alguns resultados serão 

apresentados a seguir. 

Com base na compilação das informações extraídas das pesquisas de fixação 

em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) em 2015, Garcia (2018) observou que, após seis 

meses de desligamento, 58% dos segurados estavam empregados, 21% 

desempregados e 21% em outras condições como aposentados por invalidez, idade, 

tempo de contribuição ou em novo auxílio-doença. Depois de 12 meses, a pesquisa 

foi reaplicada, constatando aumento para 60,5% de empregados e 25,5% de pessoas 

em situação de trabalho informal, aposentados, falecidos e os que recorreram à 

Justiça para reaver o benefício. O estudo abrangeu 43 reabilitados em função diversa 

da original, mesma função com restrições de atividades e as que voltaram ao mesmo 

cargo. O autor chegou à conclusão de que o Programa foi efetivo face 50% dos 

participantes estarem em vínculo formal. 

Já Vacaro e Pedroso (2011) apontam que 70,6% de segurados não estavam 

empregados após um ano do término da RP. Isso ocorreu pois levaram em 

consideração todos os desligados até 30/07/2009, com passagem pela Reabilitação 

entre janeiro e dezembro de 2008, independentemente de terem sido reabilitados, 

compreendendo um universo de 802 casos. Os dados foram coletados com base no 
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CNIS e Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI), onde as 

perícias são registradas. 

Os autores concluíram que, quanto mais tempo em benefício, menores são as 

chances de sucesso do PRP e retorno ao trabalho, conforme tabela na página seguinte. 

Os que conseguiram ser reabilitados na própria empresa de vínculo e os que possuíam 

auxílio-acidentário (espécie 91) obtiveram mais sucesso graças à exigência de 

estabilidade por pelo menos um ano pela Lei nº 8.213/1991. Os que não foram aceitos 

pelos empregadores, em sua maioria, tornaram-se desempregados, retornaram ao 

auxílio-doença ou foram aposentados por invalidez (via perícia ou judicialmente). 

Contudo, o fato de existir a estabilidade não quer dizer que o trabalhador 

permanecerá na empresa, podendo ser demitido imediatamente após um ano ou até 

antes dele. Outras não aceitam o retorno do antigo “colaborador” por ser mais 

vantajoso contratar alguém mais jovem e com menor salário. Também é comum 

encontrar empresas que não contam com assessoria de profissionais competentes na 

área de saúde ocupacional. A recolocação no mercado de trabalho é igualmente 

prejudicada pela baixa escolaridade de seu público. Por fim, existe ainda o 

desinteresse do segurado em voltar ao trabalho, visto estar atado às suas restrições 

clínicos e/ou psiquiátricos ou então temeroso de perder sua fonte de renda. 

 

Existem muitos fatores por trás do desinteresse do segurado em retornar ao 
trabalho – frustração oriunda da ocupação que exerce, ganhos secundários, 
apego ao benefício, execução de outra atividade de forma autônoma 
associada, valor do benefício maior que o salário da empresa atual, vínculo 
“fantasma” comumente denominado, quando, na verdade, torna-se vinculado 
à empresa apenas para ter direito ao benefício. O acesso limitado ao serviço 
do SUS, a longa espera por cirurgias ou mesmo fisioterapia aumentam essa 
lista. De outro modo, muitos especialistas e clínicas de atendimento espe-
cializado em geral são procurados diariamente, sem necessidade, apenas 
para conseguir o atestado médico para perícia médica, contribuindo para a 
espera dos que realmente necessitam (VACARO, PEDROSO, 2011, p.204). 

Tabela extraída de VACARO; PEDROSO, 2011, p.203. 

Tabela 3 – Relação entre tempo em auxílio-doença e sucesso no retorno ao 
mercado de trabalho 
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A pesquisa de Toldrá el al. (2010) – por meio de levantamento documental das 

evoluções em prontuários de 10 trabalhadores atendidos em um grupo de terapia 

ocupacional de um CRST da cidade de São Paulo – objetivou verificar as condições 

para retorno ao mercado de trabalho de usuários que estavam a longo tempo no 

serviço sem resolutividade do caso. O público-alvo era formado por pessoas em 

auxílio-doença ou desempregadas, de ambos os sexos e faixa etária entre 35 e 55 

anos. Observou-se que as sequelas físicas/psíquicas decorrentes do trabalho 

incorreram no comprometimento da mobilidade, cuidados pessoais, convivência 

doméstica, social e vivência laboral por conta do longo tempo de afastamento ou 

desemprego, acentuado pelo parco acesso a programas de melhoria da escolaridade 

e capacitação profissional. As debilidades foram ainda mais agravadas em virtude da 

procura tardia pelos serviços em saúde, seja pelo medo de perder o emprego, seja 

por não conseguir um tratamento adequado. 

Além disso, a investigação constatou a falta de articulação entre o serviço do 

INSS e o SUS. Dos 10 trabalhadores, apenas seis foram encaminhados ao PRP e, 

mesmo assim, após longo período em benefício. Concluiu-se que a Reabilitação não 

cumpre com o pressuposto de buscar parcerias na comunidade bem como encontra-

se limitada a uma equipe formada pelo perito e profissional de referência, o que 

ocasiona morosidade na resolução dos casos, contribuindo para cronificação das 

condições de saúde do trabalhador e consequente dificuldade no retorno ao mercado 

de trabalho. Quando ocorre a reinserção laborativa, muitas vezes são colocados em 

funções incompatíveis às suas restrições e/ou qualificação profissional ou deixados 

“de canto”, sem estarem inseridos do processo produtivo. Assim sendo, faz-se 

necessária a ampliação das ações do CRST em vigilância em saúde do trabalhador 

nas empresas de vínculo dos atendidos. 

Para os pesquisadores, a RP não foi efetiva nos casos estudados uma vez que, 

embora tenham sido encaminhados ao Programa, não participaram de cursos de 

capacitação nem houve intermediações entre a autarquia e as empresas de vínculo 

para reintegração dos trabalhadores, apenas o envio de ofício com as restrições, sem 

ações presenciais. Os trabalhadores da pesquisa referiram medo de voltar a trabalhar 

por conta de experiência anterior de adoecimento e manifestam dificuldade em 

construir um projeto de futuro graças ao sofrimento físico e psíquico decorrente de 

suas debilidades. Dessa forma, contatou-se baixa resolutividade tanto referente aos 

problemas de saúde quanto da reinserção profissional. 
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O longo período de afastamento e de desligamento da rotina do trabalho dá 
lugar a uma nova rotina, a trajetória de incapacitado para o trabalho, que deve 
cumprir uma série de compromissos junto aos órgãos de saúde e 
previdenciários, correndo o sério risco de perpetuação da situação de 
afastamento e cristalização no papel de doente/segurado (TOLDRÁ el al., 
2010, p.20). 

 

A dissertação de Varandas (2013) visou analisar os determinantes que 

auxiliavam ou dificultavam o processo de reabilitação profissional. Para tanto, foi 

realizado levantamento quantitativo, através dos prontuários e sistema informativo, de 

113 segurados desligados com retorno ao trabalho na GEX do Distrito Federal entre 

janeiro e dezembro de 2011. Já o qualitativo envolveu 13 reabilitados que lograram 

estar trabalhando após um ano do desligamento e oito profissionais de referência 

responsáveis pela condução do Programa desta localidade. 

Verificou-se que quem possuía auxílio-doença acidentário (B91) tinha maior 

probabilidade de retomada do emprego devido à garantia de estabilidade por um ano 

na empresa de vínculo. Ao contrário dos demais estudos, o fator tempo de 

afastamento não influenciou tanto no retorno ao trabalho. Isso pode ter ocorrido por 

estes sujeitos morarem em região com melhor índice de escolaridade (35,39% tinham 

ensino médio) e 30% deles trabalharem em empresa de economia mista de grande 

porte, facilitando a oferta de novas funções. 

No que tange à pesquisa qualitativa, os segurados, quando questionados sobre 

o significado do trabalho, informaram ser central em suas vidas tanto no sentido de 

garantir o sustento de si e da sua família quanto de ser meio de socialização e promoção 

da autoestima. Essa constatação é consonante com o estudo de Seligmann-Silva 

(2001) em que o trabalho não somente toma centralidade bem como se sobrepõe ao 

cotidiano individual e familiar, ditando o tempo e as possibilidades do convívio social. 

Sobre o período do afastamento, a maioria referiu ter sido ruim ou péssimo, 

seja pela debilidade em si, seja por não conseguir manter os rendimentos anteriores. 

Por conta disso, passam a vivenciar uma sensação de luto em virtude das limitações 

físicas/mentais, fim de relacionamentos sociais propiciados pelo vínculo 

empregatício, por rebaixamento dos ganhos financeiros e/ou pela perda da 

identidade como trabalhador. 

 

 [...] o trabalho é instrumento de inscrição social e de identidade pessoal, além 
de possibilitar o acesso ao consumo e às condições de subsistência. Afastar-
se do trabalho implica em uma série de modificações nas dimensões 
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objetivas de vida do segurado (mudanças no perfil de renda, rotina doméstica, 
gastos com saúde, entre outras), e também importantes impactos em 
dimensões subjetivas, tais como sua identidade, a sensação de 
pertencimento, autoestima, dentre outras (BRASIL, 2016, p.54). 

 

Entre os dificultadores para a reinserção laboral, os reabilitados apontaram as 

limitações físicas e dores, falta de apoio pela empresa de vínculo – por não oferecerem 

função, esta ser inadequada às restrições, pagar menos ou ser abaixo de sua 

capacidade –, diferença a menor do auxílio-doença em relação ao último salário, 

exigências exacerbadas por parte da perícia médica, longo tempo de espera para ser 

atendido, negação do auxílio-acidente, entre outros. Da parte do PRP em si, houve 

queixas sobre ausência de orientações sobre o processo de reabilitação e de oferta 

de qualificação e treinamento adequados. 

No que concerne aos facilitadores, foram citados receptividade por parte da 

chefia e colegas de trabalho, boa relação interpessoal, possibilidade de controlar a 

execução das tarefas, apoio de outro profissional durante o treinamento, ajuste no 

posto de trabalho e abertura para continuidade do tratamento. A respeito do INSS, 

estavam a emissão do certificado constando as limitações médicas, acolhimento por 

parte da equipe de RP, incentivo à melhoria de escolaridade e capacitação profissional 

e visita na empresa de vínculo. 

Para os profissionais de referência, facilitava o processo de reabilitação e 

retorno ao trabalho o segurado possuir ensino médio (o que aumentava o leque de 

opções para encaminhamento a cursos profissionalizantes), ser jovem (mais 

facilmente absorvido no mercado de trabalho), ter vínculo empregatício, possuir 

histórico laboral diversificado e trabalharem em empresa receptiva à Reabilitação. No 

que tange ao INSS, foi citado o trabalho em conjunto à perícia médica e a realização 

dos grupos informativos para fornecimento das orientações iniciais. 

No campo dos dificultadores, está: a) resistência por parte do reabilitando em 

participar do Programa e voltar a trabalhar, especialmente quando se encontra a longo 

tempo afastado, gerando acomodação no benefício; b) baixa escolaridade, sobretudo 

se associada à idade mais avançada, ou quando possuem nível superior já que as 

capacitações oferecidas são aquém de sua formação; c) ser vinculado a uma empresa 

de pequeno porte (não obrigada a cumprir cota), terceirizada ou que não responde às 

solicitações de oferta de nova função/atividades (seja por temer a presença do INSS no 

local, seja por não querer seu empregado de volta); d) insuficiência de recursos 
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materiais e humanos para atendimento da demanda, ocasionando sua permanência 

por até três anos na fila de espera; e) desconhecimento por parte das empresas e até 

dentro da autarquia sobre o trabalho do PRP e f) falta de articulação com as demais 

políticas públicas e de resolutividade por parte da Saúde, incorrendo no alongamento 

do tempo necessário de afastamento. 

 

As consequências do afastamento possuem faces distintas. Se por um lado 
pode representar um impacto negativo, tanto nos aspectos objetivos quanto 
subjetivos, também, para alguns, pode representar a interrupção de um 
ciclo de adoecimento e exploração no trabalho, ou mesmo a possibilidade 
de aprendizagem de uma atividade que o mantenha ativo e sem o 
agravamento do adoecimento. 
[...] 
Não se defende aqui que o trabalhador nestes casos experimente uma 
sensação de alívio ou de felicidade no não-trabalho. O que se pretende 
afirmar é que o retorno pode ser dificultado em situações onde o segurado 
claramente percebe que, mesmo numa condição de incapacidade que 
impede o retorno, encontra-se numa situação melhor do que a que vivenciava 
no ambiente de trabalho (BRASIL, 2016, p.55). 

 

A pesquisa qualitativa de Gurgel (2003) teve como objetivo analisar a reinserção 

no mercado de trabalho de egressos da Reabilitação de Fortaleza (CE). Para tanto, 

foram selecionados 16 reabilitados – cujo benefício foi gerado em decorrência de 

acidente de trabalho – desligados entre janeiro de 1999 a julho de 2001, conforme os 

seguintes critérios: residir neste município, ter concluído o Programa há mais de um 

ano, idade entre 25 e 50 anos e vínculo em empresa com mais de 100 empregados. 

A subjetividade e identidade de trabalhador são moldados desde a tenra idade 

face o trabalho fazer parte de suas vidas desde a infância, por necessidade de 

complementar o sustento da família ou até como únicos provedores. Assim, a 

atividade laborativa é vista como essencial visto ser meio de sobrevivência física e 

social. O não trabalho, portanto, significa a perda das referências pessoais e, com ele, 

o sentimento de desvalorização e inutilidade, de não serem mais cidadãos. 

Essa noção de nulidade é particularmente presente entre os homens uma vez 

que se esvai o papel de macho provedor da família, algo que fere de morte sua 

autoestima perante uma sociedade erigida no patriarcado. Com a falta de dinheiro, 

não somente os demais familiares são impelidos a buscar meios de sobrevivência 

como ainda a perda da posição de chefe de família faz estremecer os seus vínculos 

afetivos, culminando por vezes no divórcio. 
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Segundo Gurgel (2003), durante o afastamento, os segurados entrevistados 

afirmaram terem passado por episódios de agressividade, impotência, insônia, 

ansiedade, depressão, dependências (uso abuso de álcool e cigarro, por exemplo), 

entre outros. Sobre o retorno ao trabalho, demonstraram frustração com o Programa 

por não lhe garantirem um emprego e se sentem rechaçados pela empresa de 

vínculo por conta de suas debilidades. 

 

De um lado, o Governo tratar de tê-los como um ônus para os cofres públicos, 
e apressa-se em tirar-lhe o auxílio doença o mais rapidamente possível, 
intermediado pelo programa de reabilitação profissional. De outro, a empresa, 
interessada apenas no que lhe traz lucros, tende a eliminar todo aquele que 
considera incompatível com o processo produtivo (GURGEL, 2003, p.71). 

 

Além disso, conforme visto no Capítulo 1, existe a tendência por parte dos 

empregadores em imputar a responsabilidade do acidente de trabalho exclusivamente 

ao empregado ou por uma fatalidade inevitável. Dessa forma, muitos dos depoentes 

introjetaram esse discurso ao referirem que tais eventos foram obra do acaso ou por 

sua culpa. Por fim, sem conseguir se reinserir no mercado formal, muitos se sujeitam 

a vínculos precários, sem garantia dos direitos do trabalho, comprometendo 

futuramente a manutenção do status de segurado frente à Previdência e a 

possiblidade de se aposentar. Apesar disso, alguns nutrem alguma centelha de 

esperança em um futuro melhor através dos filhos. 

Com a finalidade de compreender a influência do Programa para a reinserção 

no mercado de trabalho, Santos (2015) coletou dados de 592 prontuários de 

segurados encaminhados ao PRP de uma APS da Região Sudeste entre 2007 e 2012 

e de oito entrevistas com reabilitados. Na pesquisa documental, o perfil da clientela 

era formado majoritariamente por homens (76,5%), entre 30 e 44 anos (61,15%), 

nascidos na região da APS estudada, casados ou em união estável (62%) e de baixa 

escolaridade (42% não tinha o Ensino Fundamental completo). Sem embargo, 

verificou-se que quase 90% não concluíram ou nem retomaram os estudos durante a 

Reabilitação, condição necessária para facilitar a qualificação profissional e reinserção 

em um emprego. Muitos se mostraram faltosos e sem interesse no processo de 

elevação de escolaridade, referindo não gostar de estudar já que desde muito cedo 

precisaram abandonar a escola para trabalhar. 

Em levantamento junto ao CNIS e SABI em março de 2014, a respeito de 102 

reabilitados, observou-se que 49% voltaram a contribuir à Previdência como 
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empregados ou autônomos e 26,5% não tinha vínculo formal. Entretanto, não é 

possível afirmar que o percentual acima de contribuintes represente uma taxa de 

sucesso do Programa uma vez que não significa que estes sujeitos estejam inseridos 

em funções adequadas às suas restrições, desempenhando atividades na área em 

que foram reabilitados ou que o acesso ao trabalho ocorreu em virtude do certificado. 

Ademais, chama a atenção a taxa dos não contribuintes os quais podem ter perdido 

a qualidade de segurado. 

No grupo dos entrevistados, apareceu a dificuldade de reinserção profissional 

após passar por curso de qualificação, considerados por si só insuficientes para 

garantia de uma vaga. Por um lado, estudar enquanto recebe o auxílio-doença pode 

ser uma oportunidade para aqueles que não tinham recursos financeiros quando 

trabalhavam. Não obstante, houve críticas sobre a qualidade dos cursos 

proporcionados: alguns referiram serem curtos; outros, que somente ensinou a teoria 

sem aprendizado prático – o que seria prejudicial para quem não tem expertise 

naquele ramo – ou que o leque de opções ofertadas pela instituição seria restrito. 

Muitos se veem obrigados a mudar de área após longo tempo na mesma profissão, 

sem qualquer experiência, com a desvantagem de não serem mais jovens e 

apresentar limitações. Mesmo o treinamento na empresa de vínculo em outra 

função/atividades não garante por si só a permanência do vínculo já que o segurado 

pode ser desviado ou dispensado após a conclusão do Programa. 

Acrescentado a isso, há ainda queixas quanto à não obrigatoriedade por parte 

do INSS em prover a reinserção no mercado de trabalho, encerrando sua atuação no 

ato da entrega do certificado, o que tornaria o processo de reabilitação infrutífero. Dessa 

maneira, os depoentes apontaram a necessidade de articulação entre a autarquia e as 

empresas tanto para encaminhamento para treinamento durante o Programa quanto 

para inserção em um emprego. Sem o apoio do governo, sentem dificuldade em 

conseguir um trabalho com carteira assinada, tendo que se submeter a trabalhos 

precários ou retornar à antiga função para a qual foram considerados incapazes. 

Houve também relatos de desrespeito por parte de profissionais da Previdência 

e a sensação de humilhação por dependerem do poder público para se sustentarem. 

Outros se sentem rechaçados pelas empresas de vínculos, principalmente quando 

esta não cumpre o que foi acordado com o INSS quando da oferta de nova função, 

sendo desviados do seu posto ou demitidos pouco tempo depois de voltar ao trabalho. 

Sugerem assim que o Instituto atue sobre a fiscalização dos locais onde o segurado 
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foi reabilitado e criticam a omissão por parte da Reabilitação no tocante à fiscalização 

das condições de trabalho e prevenção. 

Por conseguinte, a autora conclui que a RP não proporciona o retorno ao 

mercado de trabalho da pessoa com limitações médicas uma vez que, da maneira que 

se configura, visa atender preferencialmente os interesses do capital no sentido de 

criar mão-de-obra excedente, pronta a aceitar qualquer trabalho precário e ganhos 

irrisórios. Para a Previdência, sob a ótica economicista do seguro, representa menor 

“gasto” ao deixar de pagar um benefício. 

 

Percebe-se que o trabalhador, muitas vezes, não tem seus direitos 
reconhecidos e garantidos, tanto pelo INSS quanto pela empresa, e sofre 
as consequências desse desrespeito, sozinho, desamparado, quando 
retorna ao trabalho. [...] 
A história desses trabalhadores reabilitados pode representar a de milhares 
de pessoas que também foram consideradas reabilitadas pelo Programa de 
Reabilitação Profissional do INSS, da região Sudeste, e se viram lançadas ao 
mercado de trabalho, com um diploma ou certificado do Programa em mãos, 
mas com a Carteira de Trabalho vazia, sem registro, simbolizando o 
desemprego, a desresponsabilização e o desrespeito de um órgão público 
que deveria primar na luta pelos direitos dos trabalhadores, entre eles, a 
garantia de um emprego digno (SANTOS, 2015, p.147). 

 

Já a dissertação de Bernardo (2006) visava averiguar o ponto de vista dos 

reabilitandos sobre sua incapacidade e o sentido do trabalho. Para tanto, foram 

entrevistados nove participantes da Reabilitação Profissional em uma APS de Belo 

Horizonte. O estudo surgiu a partir de uma avaliação do Centro de Referência à Saúde 

do Trabalhador o qual constatou que os trabalhadores que passavam pelo Programa 

não conseguiam emprego após longo tempo de afastamento. 

Visto suas incapacidades restringirem a gama de profissões passíveis de 

serem inseridos, os segurados temem os percalços para retorno ao trabalho, 

entendido como atrelado a uma vinculação formal, com salário e direitos trabalhistas. 

Não estar em atividade laboral, “encostado” pelo INSS, pode propiciar a sensação de 

vergonha, levando ao isolamento social, inclusive dos antigos vínculos conquistados 

no emprego. Sobre o afastamento, consideram uma situação estressante em que são 

foco de desconfiança por parte dos peritos. Sua palavra não é ouvida ou é 

desqualificada, sendo “empurrados” de volta à empresa e desta para o INSS de novo. 

A Reabilitação é vista como uma imposição, devendo ser cumprida, caso 

contrário, o benefício é cortado. Ademais, se, a princípio, os reabilitandos poderiam 

escolher um curso, na prática, ficam limitados aos que estão disponíveis, 
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especialmente quando associado à baixa escolaridade e restrições médicas. Dessa 

forma, nem sempre encontram uma qualificação que corresponda a seus interesses 

e aptidões. Assim, a maioria dos entrevistados acredita que o curso em que se 

encontra não “serve para nada”, não são suficientes para prepará-los para outra 

profissão ou não gostariam de exercê-la. A escolha dos cursos e treinamento seria 

feita a esmo, sem se avaliar seu rebatimento na vida do trabalhador.  

Outro elemento que prejudica o processo de reinserção é o longo período de 

afastamento, o que culmina por aliená-los da rotina laboral. No caso dos 

entrevistados, o tempo mínimo em benefício antes do encaminhamento ao PRP foi 

de, pelo menos, dois anos. Dessa maneira, alguns não se sentem preparados para 

voltar ao trabalho e três referiram que irão pedir novamente o auxílio-doença. De fato, 

a maior parte dos pesquisados manifestou desejo de se aposentar por invalidez. 

À conclusão semelhante também chegou a tese de Souza (2016), com base 

em depoimentos de representante de empresas, INSS e reabilitados em Fortaleza 

(CE). A formação proporcionada pelo PRP foi considerada pelos segurados 

insuficiente, sentindo-se incapazes de trabalhar nas funções adquiridas, e sugeriram 

parceria entre o INSS e as empresas para inserção em novo cargo. Um dos 

entrevistados, mesmo tendo feito mudança de função na empresa de vínculo, foi 

dispensado logo após o término da estabilidade. Outro questionou a assistência 

recebida pelo profissional da Reabilitação dizendo que foi encaminhado de qualquer 

jeito com o intuito de reduzir custos da Previdência. O autor também lança dúvidas 

sobre a qualidade dos cursos/treinamentos, realizados de maneira aligeiradas e nem 

sempre por profissionais capacitados no ensino e aprendizagem. 

 

Ao concluir a análise das falas dos integrantes do Programa, é possível 
perceber o reflexo da desregulamentação previdenciária contido em suas 
inquietações: a não efetivação do acompanhamento de equipe multidisciplinar 
no processo, ausência de bases pedagógicas na maioria das formações, a 
indefinição de carga horária mínima de formação, a não responsabilidade de 
empregabilidade pelo INSS, ausência de controle do Programa, tanto na 
formação como na fixação do segurado no mercado de trabalho, e, por fim, a 
impossibilidade de manutenção dos benefícios, uma vez que, ao receber o 
certificado pelo INSS, na referida formação, o segurado estaria habilitado para 
sua reinserção no mercado laboral (SOUZA, 2016, p.134). 

 

A pesquisa de Cestari e Carlotto (2012) visou conhecer o ponto de vista de 

segurados que foram reabilitados na própria empresa de vínculo – após seis meses 

do término do processo de reabilitação – através de entrevistas com cinco 
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trabalhadores em um município da Região Metropolitana de Porto Alegre. Houve 

queixas quanto à função ofertada pelo empregador, a qual não estaria de acordo com 

suas habilidades, e não foram oferecidas capacitações a contento. De acordo com as 

pesquisadoras, não raro, as empresas promovem a reinserção de seu funcionário 

acidentado apenas para cumprimento de exigências legais, desconsiderando seus 

interesses e aptidões. A ausência de contato entre empregador e “colaborador” 

durante o período de afastamento também prejudica a reabilitação pois faz com que 

este possa se sentir deslocado do local de trabalho. Entretanto, também apareceram 

relatos de profissionais que se sentiram acolhidos, sobretudo em virtude do apoio 

recebido pelas chefias e companheiros de trabalho. 

A maioria afirmou que a atuação da equipe do INSS foi um elemento facilitador 

da reintegração profissional. Já o dificultador, foram as próprias empresas, por 

percalços encontrados durante o treinamento, como exercer uma função com a qual 

não tinham identificação ou medo de retornarem à atividade laborativa após longo 

período em casa. Ao mesmo tempo, os pesquisados trazem a centralidade do trabalho 

na constituição de suas histórias de vida por se sentirem úteis e produtivos. Não 

somente extraem a sobrevivência de si e da família mas também o compreendem 

como fonte de realização pessoal, identidade e autoestima. 

 

Se, por um lado, o trabalho é reconhecido como uma das fontes de satisfação 
de diversas necessidades humanas, como autorrealização, manutenção de 
relações interpessoais e sobrevivência, por outro, pode-se observar 
condições de trabalho que pouco têm favorecido a preservação e promoção 
da saúde do trabalhador. Verificam-se condições e espaços que ignoram a 
história ocupacional dos entrevistados e desrespeitam sua singularidade. 
Predomina a visão utilitarista e mecanicista que não respeita os limites físicos, 
cognitivos e emocionais, acarretando acidentes ou doenças relacionadas ao 
trabalho. Ou seja, mantém-se a continuidade da lógica anterior ao agravo. O 
trabalho foi, antes do agravo, e volta a ser, no processo de reinserção, fator 
de sofrimento e de, possivelmente, um novo ou outro adoecimento 
(CESTARI; CARLOTTO, 2012, p.111-112). 

 

O estudo de Vargas et al. (2017) também teve como objetivo identificar a 

percepção e sentimento de funcionários de uma autarquia municipal de saneamento 

básico de uma cidade do sul de Minas Gerais os quais participaram ou estão em 

Reabilitação. Por meio de entrevistas com 11 trabalhadores, observou-se que 

exerciam funções braçais, com exigência de esforço físico e posturas 

antiergonômicas. Passaram a realizar cargos com menos desgaste, como de 

vigilantes patronais, após passar pela RP. 
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Durante o afastamento, referiram sensação de culpa, fracasso e exclusão por 

não darem mais conta da carga de trabalho. Manifestaram receio em voltar a trabalhar 

no ambiente que provocou suas limitações, sobretudo quando este implicava na 

mudança de função, experienciando os mesmos sentimentos de quem é contratado 

para seu primeiro emprego. Foi também considerado um facilitador nesse processo o 

bom relacionamento com chefias e colegas de trabalho. Para os pesquisadores, a 

Reabilitação do INSS não foi efetiva pois, entre os casos estudados, não participaram 

de capacitações nem houve intermediações por parte da autarquia para a 

reintegração do funcionário na empresa de vínculo, apenas o encaminhamento de 

ofício com as restrições e solicitação de readaptação. Entre os dificultadores 

apresentados pelo INSS e empresas conveniadas para a realização da reabilitação 

está a baixa escolaridade, idade considerava avançada para o mercado de trabalho, 

(mas ainda não suficiente para se aposentar) e falta de qualificação profissional. 

Como vimos nas pesquisas acima, é comum apontamentos no tocante à 

ausência de articulação da Reabilitação com outras políticas públicas e empresas da 

comunidade, impactando negativamente na sua eficácia. Para reverter essa situação, 

foi aplicado entre 1995 e 1997, no então CRP de Campinas, o Programa de Atenção 

aos Adoecidos de LER/DORT. O artigo de Takahashi e Canesqui (2003) é resultado 

da avaliação ex-post da referida iniciativa cujo objetivo é mensurar sua efetividade no 

que diz respeito à autonomia dos sujeitos acometidos por esta enfermidade. A 

intervenção se fez necessária após constatação de encaminhamento intenso de casos 

desse tipo ao CRP, sem que fosse reconhecido o nexo causal nem pelos médicos das 

empresas nem pela perícia do Instituto, incorrendo em sucessivos afastamentos, 

retornos ao trabalho e, com este, o agravamento da doença. 

A despeito da resistência das empresas em reconhecer a LER/DORT como em 

consequência das condições de trabalho, foram feitas várias denúncias ao Ministério 

Público Federal do Trabalho. O projeto também enfrentou resistência por parte do 

próprio INSS que, no contexto de desmonte vivenciado nos anos 1990, queria 

enquadrar a atuação do CRP conforme desenhado naquele momento. Entretanto, foi 

bem recebido pelos partícipes, sindicatos, associações de acometidos por esta 

sequela e outras instituições públicas e privadas do Grupo Interinstitucional de LER 

da cidade, cujo intencionalidade era provocar as adequações necessárias nas 

empresas geradoras da doença. Além do objetivo institucional de promoção do retorno 

ao trabalho dos reabilitandos, o programa também oferecia suporte terapêutico 
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interdisciplinar que englobava, além dos atendimentos individuais e grupais, reuniões 

técnicas para discussão de caso 

 

A lógica da intervenção da equipe de LER estabeleceu rupturas com os 
modos de atuar tradicionais da Reabilitação Profissional do INSS e articulou 
reabilitação com prevenção, rompendo com o isolamento característico dos 
CRPs, estabelecendo parcerias interinstitucionais, garantindo um melhor 
equacionamento social da problemática no Município de Campinas, junto com 
o controle social dos adoecidos sobre as ações e intenções do projeto, por 
intermédio de sua associação e sindicatos. 
O modelo terapêutico procurou romper com o modelo biomédico vigente na 
área, implementando um modo de atenção integral e integrado, 
ultrapassando a intervenção clínica individualizada e centrada nos aspectos 
físicos e da compatibilidade dos adoecidos ao trabalho, reconhecendo as 
limitações em outras dimensões, como a emocional, relacional e social, e 
desenvolvendo novos recursos adaptativos para o resgate da autonomia dos 
adoecidos, não só para o trabalho, mas para a vida em geral (TAKAHASHI; 
CANESQUI, 2003, p.1477). 

 

A avaliação considerou como positiva a presença da iniciativa, capaz de 

resgatar a capacidade laboral, emocional e social, contribuindo assim para a 

autonomia de seu público-alvo. Na dimensão de sociabilidade, por exemplo, o ganho 

foi de 81% na superação do sentimento de nulidade que os levavam constantemente 

ao isolamento social. Também conquistou o reconhecimento social da existência da 

problemática no município. No entanto, não teve continuidade graças ao processo de 

desmonte dos CRP no final dos anos 1990. 

Com o mesmo público, foi desenvolvido outro projeto-piloto em reabilitação 

profissional, agora com acompanhados pelo CEREST de Piracicaba (SP) a partir de 

2007. O programa é fundamentado pela atenção multidisciplinar composta pela atuação 

de uma médica, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e 

socióloga. O intuito é superar a visão centrada no modelo médico, envolvendo também 

os aspectos psicológicos e sociais. Além disso, também são desenvolvidas reuniões 

periódicas com o PRP do INSS, facilitando a interface entre os dois serviços, e ações 

de fiscalização e vigilância nas empresas. Nos grupos focais, realizados com 27 

atendidos, houve relatos sobre desconhecimento acerca de sua doença e falta de 

perspectiva, intensificando a situação de incapaz. Após o projeto, foi apontada melhoria 

na autonomia, autoestima e construção de um projeto de vida.  

Dos 176 atendidos pelo projeto em 2007 com LER/DORT, 70 concluíram todo 

o processo e 84 recusaram ou desistiram no meio do caminho. Dos concluídos, 38% 

retornaram ao trabalho, 33% foram aposentados e 29% continuaram em auxílio-
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doença. O alto número de abandono ou recusa, segundo TAKAHASHI et al. (2010), 

pode ser atribuído à interferência negativa de advogados dos pacientes. Com ações 

judiciais em andamento, entendia-se que a participação no programa neste 

momento poderia interferir no resultado da sentença e consequente geração de 

indenizações por conta da melhoria na condição de saúde. O fenômeno também era 

ocasionado pela divergência entre os pareceres da equipe do CEREST e peritos do 

INSS sobre a condição de incapacidade do trabalho, o que acarretava altas precoces 

e indeferimento na concessão do benefício. 

Sob o mesmo motivo, nasceu o Programa de Reabilitação Ampliada, promovido 

entre novembro de 2007 e setembro de 2008 no meio oeste de Santa Catarina. A 

iniciativa emergiu a partir da demanda do Ministério Público do Trabalho depois de 

averiguar alta incidência de doenças ocupacionais nesta região, como transtornos 

psiquiátricos e LER/DORT. Assim, mediante Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), foi estabelecida parceria entre o INSS, CEREST, Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) a fim de garantir assistência em diversas especialidades, 

reabilitação profissional e vigilância em saúde do trabalhador. Para tanto, foi formada 

uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, terapeuta 

ocupacional, massoterapeuta, profissionais em terapia alternativa, entre outros. 

Com o intuito de mensurar os resultados do programa, foi realizada pesquisa 

quantitativa através de coleta de dados de 425 prontuários dos trabalhadores atendidos. 

Desses 64% lograram retornar ao trabalho, 16% permaneceram em benefício e 7% 

foram aposentados por invalidez. BARTILOTTI et al. (2009) também constataram 

melhora na qualidade de vida dos segurados, incluindo aumento da capacidade 

laborativa e na saúde como um todo, o que atesta a eficácia do projeto. 

Por último, o estudo de Fonseca (1999), por meio de abordagem quanti-

qualitativa, visou dissecar o perfil dos reabilitandos atendidos no antigo CRP de 

Santos (SP), levantar suas impressões sobre sua a participação no serviço e vivências 

e expectativas a respeito do trabalho. Com base no levantamento de dados de 186 

prontuários, contatou-se que a maioria dos atendimentos era composta por homens 

(71,4%), de baixa escolaridade (61,8% tinha o Fundamental incompleto), oriundos do 

Estado de São Paulo (50,5%) – seguido da Bahia (12%) –, residentes 

preponderantemente em Santos (23,1%), Cubatão (22%) e São Vicente (20,4%) – 

cidades mais próximas do Centro –, diagnosticados com limitações em membros 

inferiores e superiores (30,7%) e coluna (18,9%) e último vínculo em cargos que 
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demandavam esforço físico e carga de peso (19,5%), como serviços gerais e faxineiro. 

Em 51,6% dos casos, a empresa de vínculo não se mostrou receptiva à Reabilitação. 

Na pesquisa qualitativa com seis reabilitandos, houve manifestação de se 

sentirem rejeitados pelos empregadores após o adoecimento. Acrescentado a isso, 

veem os proventos serem rebaixados durante o afastamento. O trabalho é visto como 

fonte de sobrevivência e dignificador do homem. 

 

O papel de provedor do sustento da família ainda é marcadamente forte no 
gênero masculino, pelo que se observa no cotidiano da prática profissional e, 
não raro, os segurados manifestam sentimentos de angústia e tristeza ao se 
encontrarem em casa, sem uma ocupação. Ainda é significativa a 
representação do tempo livre como lugar de ócio, da vagabundagem, dos 
vícios (FONSECA, 1999, p. 32). 

 

Entendem ser papel do Estado auxiliá-los na busca de uma recolocação pois 

temiam o desemprego quando do término da reabilitação em virtude de suas 

restrições. Apesar do processo de desmonte já afetar nesse momento o trabalho da 

equipe, elogiaram a acolhida recebida pelos profissionais do CRP. 

 

3.5 Percursos e percalços da pesquisa aplicada 

 

O projeto de pesquisa original para a presente dissertação objetivava verificar, 

por meio de estudo quanti-qualitativo na APS Santos, se o PRP proporcionava a 

requalificação de seu público-alvo e, com isto, facilitar sua reinserção no mercado de 

trabalho. A agência foi escolhida por ser o local de lotação da presente pesquisadora, 

já elaborando no cotidiano do trabalho os dados necessários para o presente estudo. 

Referente à análise quantitativa, era prevista a compilação de dois indicadores: 

o primeiro, com base nos dados do BERP, seria feito a partir do levantamento da 

quantidade de desligados durante o ano de referência e, desses, quantos tiveram 

indicação de retorno ao trabalho após passarem pelo processo de reabilitação. O 

intuito era destacar quantos de fato saíram do Programa com o certificado em mãos. 

O segundo indicador visava destacar quanto dos reabilitados, após um ano de 

desligamento, conseguiram retornar a algum trabalho formal (como empregado, 

autônomo, empresário ou avulso). Esse método foi inicialmente desenvolvido pela 

autora para o artigo de conclusão de especialização (MEDEIROS, 2016). 
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O método quantitativo foi inicialmente adotado a fim de garantir a precisão dos 

resultados. Entretanto, no artigo citado acima, observou-se que a abordagem numérica, 

ainda que importante forma de aproximação do objeto de estudo, não era suficiente 

para sua compreensão. Dessa maneira, procurou-se apoio na abordagem qualitativa 

com a finalidade de desvelar o universo das percepções, sentimentos, motivações, 

crenças e valores os quais não podem ser reduzidos a medidas numéricas. Segundo 

Gaskell (2012), o objetivo desse tipo de pesquisa não é contabilizar pessoas ou opiniões 

mas explorar a variedade de representações sobre um mesmo tópico. Para alguns 

estudiosos, as acepções subjetivas dos pesquisados têm prioridade sobre o 

conhecimento teórico levantado pelo pesquisador (RICHARDSON, 2012). 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 
região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa 
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 
lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. 
O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao 
contrário, se complementam pois a realidade abrangida por eles interage 
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 1994, p.22). 

 

Dentre as diversas técnicas qualitativas (etnografia, observação participante, 

grupos focais, pesquisa-ação etc.), optou-se pela entrevista com profissionais de 

referência e egressos. A mais aplicada nas ciências sociais, é bastante profícua para 

coletar informações sobre os conhecimentos, pensamentos, sentimentos, 

expectativas, projetos, lembranças e desejos dos indivíduos. Permite a captação de 

dados sobre diferentes óticas da vida social e comportamento humano e são 

suscetíveis de classificação e quantificação. Todavia, pode ter como desvantagens 

falta de motivação por parte do depoente em responder às questões, fornecimento de 

informações falsas, dificuldade de entendimento do que é perguntado e influência do 

entrevistador sobre as respostas do entrevistado (BAUER, 2002; GIL, 2008). 

Foi adotado o modo semiestruturado para que o entrevistado tenha mais 

liberdade para abordagem das temáticas. Guiado por um roteiro com perguntas 

abertas de maneira não tão rígida como um questionário, é especialmente indicado a 

pesquisas qualitativas com um grupo pequeno de envolvidos. Para melhor análise dos 

relatos, preconiza-se o uso de gravação de voz, a qual é vantajoso pois permite captar 

tudo que o depoente explana. Não obstante, pode gerar desconfiança uma vez que 

temem ficar comprometido por conta do registro da fala (SORIANO, 2004). 
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Para construir com mais facilidade o estudo dos depoimentos, foi escolhida a 

análise de conteúdo. Tradicionalmente utilizada para avaliações textuais, esta técnica 

caracteriza-se pela desagregação das informações até chegar a seus elementos 

constitutivos, chamados de unidades de registros. Em seguida, através da 

categorização, são agregadas com base na similaridade dos temas tratados, 

apresentados e analisados em unidades semânticas, formuladas em consonância ao 

marco teórico e conceitual da pesquisa (RICHARDSON, 2012). 

Contudo, entre o projeto de pesquisa e seu desenvolvimento, muitos 

empecilhos foram encontrados no caminho. A fim de agilizar a liberação pelo INSS 

para realização das entrevistas, assim que o projeto foi finalizado, em janeiro de 2018, 

foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil, sendo 

autorização em 19/03/2018, desde que condicionado à autorização posterior do 

Instituto. Não obstante, em 13/06/2018, o órgão recusa a autorização sob a 

argumentação de que “o atual momento da Reabilitação Profissional na Autarquia, 

com inúmeras mudanças no fluxo de trabalho [...] não entende como sendo interesse 

desta administração autorizar quaisquer servidores subordinados à linha hierárquica 

da DIRSAT a concederem entrevistas à solicitante” (Anexo 4). Após interposição de 

recurso, em 14/12/2018, o parecer anterior foi mantido, mas enfatizou-se que não 

caberia manifestação quanto à concessão de entrevistas por segurados. Isto posto, 

encaminhado ao CEP resposta acima, o qual liberou autorização para pesquisa 

aplicada exclusivamente com reabilitados (Anexo 2). 

Salienta-se que, mediante tal conjuntura, não se considerou viável pedido de 

análise das fichas de pesquisa de fixação pois estas não estão sendo aplicadas 

desde a publicação de Manual, em fevereiro de 2018. Conforme observado na seção 

3.4, deixou-se de fazer entrevistas com os egressos; os dados são colhidos 

exclusivamente via CNIS, em metodologia muito próxima da prevista em pesquisa 

quantitativa do presente estudo. 

No que concerne a esta, foi encaminhado pedido de autorização para uso dos 

dados institucionais pelo Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (E-SIC), 

porém, este canal referiu que tal ação deveria ser realizada diretamente com a 

DIRSAT, contrariando a orientação da própria autarquia (Anexo I). Mediante isso, foi 

enviado pedido de orientação ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS 

(CFAI), órgão responsável pelos requerimentos de pesquisa junto à instituição, sem 

obtenção de retorno. No entanto, considerando que a Reabilitação teve sua gestão 
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realocada agora à DIRBEN, feita nova tentativa de autorização em agosto de 2019 de 

pedido de autorização dos dados quantitativos, sendo indicado agora pelo E-SIC 

procurar a DGARP. Dessa forma, enviado e-mail ao Departamento, também sem 

resposta sobre autorização ou não até o momento. 

No que diz respeito à pesquisa qualitativa, embora se considere que os 

profissionais de referência não se encontram mais subordinados à DIRSAT, definiu-

se por não fazer nova requisição de autorização, quer em virtude da gestão do serviço 

estar ainda em reorganização administrativa, quer pelo tempo transcorrido para 

análise do processo anterior (nove meses), o que impediria sua aplicação dentro do 

prazo estabelecido para defesa da dissertação. 

Dessa forma, será apresentado em seguida o resultado da pesquisa qualitativa, 

aplicada junto a reabilitados do PRP da APS Santos entre 2014 e 2017 cujo 

acompanhamento não foi realizado pela presente pesquisadora. O intuito era 

proporcionar que estivessem o mais à vontade para expressar possíveis críticas, 

inclusive em relação à condução do caso pelo profissional de referência. Em 

concordância à autorização do CEP (Anexo 2), os depoentes foram contatados com 

recursos próprios e entrevistados fora das dependências da APS, em seus próprios 

domicílios. Ao todo, feito contato ou tentativa de comunicação por telefone com 23 

egressos para chegar ao total de cinco que aceitaram participar da pesquisa. 

Dos 18 restantes, sete não foram localizados; três recusaram participar; três, 

a princípio, se predispuseram mas não confirmaram dia e horário da entrevista; uma 

demonstrou desconfiança e não seguiu adiante na conversa; um chegou a agendar 

mas desmarcou horas antes sob argumento de temer perder o auxílio-doença atual 

(ainda que orientado sobre a natureza sigilosa das entrevistas); um interrompeu a 

ligação; um quem atendeu foi uma familiar a qual referiu que o reabilitado se 

encontrava doente e uma cujo caso a presente pesquisadora optou por não dar 

seguimento visto relatar dificuldade de disponibilidade de tempo por possuir dois 

empregos. Nas conversas telefônicas, a maioria verbalizou insatisfação com o 

serviço dizendo não ter ajudado no retorno ao trabalho, além de queixas de 

permanência da incapacidade laboral. 

Com o objetivo de tentar obter diversidade de pontos de vista sobre o 

Programa51, estabeleceu-se o seguinte critério de escolha: dois reabilitados que 

 
51 Partiu-se do pressuposto que haveria mudança de opinião entre aqueles que conseguiram 
manter/conseguir um vínculo e os que não o lograram. 
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estavam empregados depois de um ano de encerramento do processo (Helena e 

João), dois que estavam desempregados (Antonio e Carolina) e um que retornou ao 

benefício (Joana). A fim de preservar a identidade dos participantes, foram escolhidos 

nomes fictícios aleatórios e suprimido o máximo de dados pessoais possível. 

Para avaliação das entrevistas, os relatos foram divididos em cinco categorias 

de análise. A primeira aborda o período de afastamento, com ênfase no tempo anterior 

ao encaminhamento ao PRP. Após, é observado o ponto de vista deles enquanto 

estavam em reabilitação. No terceiro, verificamos como foi a vivência dos 

entrevistados após o desligamento do Programa e, em seguida, o impacto sobre seus 

rendimentos. Por fim, exploramos o sentido do trabalho em sua trajetória. 

 

3.5.1 Durante o afastamento 

 

A maioria dos segurados manifestou dificuldade de reconhecimento da 

incapacidade laborativa, com queixas a respeito do tratamento dispensado pela Perícia. 

Sentem-se alvo de desconfiança por parte dos médicos, como se dissimulassem a 

doença, reclamam da quantidade de documentação solicitada e da dificuldade de obtê-

los, principalmente quem depende do SUS. A respeito disso, Joana relatou não 

conseguir realizar todos os procedimentos necessários para seu tratamento pelo poder 

público. Ainda financiava por conta própria a ioga, mas não a hidroterapia. 

Helena denuncia não ter sido reconhecido o nexo causal entre a função 

exercida e sua patologia somente por ter referido possuir um computador em casa, 

além do “jogo de empurra” entre o INSS e a empresa. Carolina se arrepende de não 

ter registrado o acidente de trabalho, o que lhe teria prejudicado, por exemplo, na 

concessão do auxílio-acidente. 

Somente João dirigiu suas críticas à instituição de vínculo quanto à falta de 

adaptação de acesso no local de trabalho. Quando não obteve êxito, foi afastado pela 

autarquia e imediatamente encaminhado à Reabilitação. 

 

Me acidentei em 2010, foi me dando seis meses, três meses, seis meses, três 
meses e tal. Então nisso abria, dava alta, eu conseguia de novo tal. Então 
nessa aí, mandaram pra Reabilitação. 

[...] 

Pô, quebrei o fêmur em dois lugar, quebrei na bacia, quebrei aqui no meio da 
perna, então a perna praticamente ficou solta, aí tenho um parafuso pra 
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segurar minha bacia, tenho uma haste que vai do joelho até a bacia, aqui no 
meio ainda quebrou que nem um triângulo e o médico encaixou que nem 
quebra-cabeça, aí teve que colar dos dois lados, foi por um ano e meio, 
cadeira de roda, duas muletas, uma muleta, uma bengala [...] foi um ano e 
meio para colar, não podia colocar nem o pé no chão direito. (Antonio) 

......................................................................................................................... 

Fiquei afastada judicialmente [...]. Direto no INSS não consegui. Me 
colocaram pra São Vicente duas vezes, não consegui, e aí eu já entrei direito 
pela Justiça. As duas vezes que consegui foi pela Justiça. Aí depois eu 
consegui uma vez pelo INSS, aí parou. 

[...] 

Aí eu fiquei fazendo ioga, me ajudou um pouco, agora consigo fazer, e eu 
tinha que fazer hidroterapia, só que hidroterapia é muito caro né. 

[...] 

Eles mandam pra eu ir lá naquele negócio do Santos, perto da Santa Casa, 
Arena Santos, ali tinha (ioga), eu fui, tinha mil pessoas na minha frente, mil 
pessoas inscritas esperando. Eu tinha que tá pegando aquele DO que no DO 
eles faziam a chamada [...]. Era uma ioga que com certeza eles fazem um 
tempo pra colocar outro grupo de pessoas e tava na fila esperando [...]. E 
outra coisa eu tinha que pagar pra ir e pagar pra voltar [...], pra mim não 
compensava, então comecei a fazer com uma mulher aqui perto [...] que aí já 
dava pra ir a pé e voltar. (Joana) 

......................................................................................................................... 

Você está doente mas de três em três meses você tem que voltar, toda hora 
você tem que estar pedindo laudo pro seu médico, e o seu médico dá o laudo 
e é contestado esse laudo e você vive naquela corda bamba, e volta pro 
trabalho, não, não te quero, porque você está doente, você não consegue 
fazer suas função, volta de novo com o laudo. 

[...] 

Sempre esse negócio, mais laudo, mais isso, mais aquilo, sabe, e sempre 
assim, laudo com um mês. Numa rede pública você não consegue passar 
com um mês. Sabe quanto tempo eu to esperando pros meus dedos? Já tem 
dois meses e eles não me ligaram ainda, e se eu precisasse levar esse laudo, 
como é que eu ia levar? 

[...] 

A minha tendinite foi pega lá no caixa. Eu não tinha dor no braço antes, ele 
não aceitou porque ele me fez uma pergunta, eu me lembro que nesse tempo 
o computador era de telefone discado e o meu marido tinha ganhado um 
computador velho. A gente não tinha condições, e a gente não sabia ligar a 
internet, tinha que ligar no telefone. Ele perguntou “Você tem um 
computador”, eu falei “tenho, mas não é nem ligado porque é velho” [...]. 
Porque eu tinha computador ele não me deu como acidente de trabalho. 
Então quer dizer que querem que minta. 

[...] 

A minha maior revolta contra o INSS, essa é a verdade, eles te tratam como 
vagabundo que não quer trabalhar, eles te tratam como uma pessoa 
preguiçosa que não quer ir pro trabalho, não é isso. 

[...] 

É uma experiência péssima que eu tive, péssima, péssima, péssima, 
péssima. A única doutora que me tratou como gente foi a doutora que me deu 
a carta de Reabilitação Profissional, foi a única que me olhou nos olhos e me 
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entendeu e compreendeu o que tava dizendo pra ela [...]. Peguei umas duas 
vezes esse médico que eu peguei a primeira vez, um senhor, ele sempre me 
tratou como um lixo, não como um ser humano, como uma preguiçosa, uma 
pessoa que não quer trabalhar, pessoa que tá inventando. 
Ele não tá sentindo a minha dor né. Tem dia que eu choro aqui de dor nas 
costas [...]. Aí você leva lá e dizem que não é nada, aí que você faz, você 
desiste. Sabe, se eu não tenho filha e marido eu acho que já tinha virado 
maloqueira. (Helena) 

......................................................................................................................... 

Foi depois de um tombo que eu levei, mas na época não queria me afastar e 
aí não foi considerado acidente de trabalho. Quando meu médico me 
convenceu e tudo, me arrependo até hoje, que eu deveria ter entrado, aí foi 
como auxílio-doença. 

[...] 

Bom, começou isso há muitos anos atrás né. Eu não sentia melhora nenhuma, 
eu sentia só piora, piora. Não fui bem tratada em algumas perícias, outras eu 
até fui, eu não posso reclamar. Mas foram descasos, eu até perdi meu pai né. 
Eu lembro que um dos médicos estava de costas pra mim [...], e ele virou e 
falou assim: em dois meses ela tá curada, fazendo pouco caso, sabe, da minha 
perda e era sempre assim. Então a gente se sente humilhado, parece que é 
um favor que a gente tá pedindo, sendo que na verdade a gente paga né, a 
vida inteira a gente paga o INSS. A gente trabalha e tudo, e a gente só se sente 
mal. Muito, muito desse sentimento pelas perícias que a gente passa [...]. Então 
foi um sentimento péssimo né todos esses anos. (Carolina) 

......................................................................................................................... 

Na verdade, a quadra era no terceiro andar né, eu tinha que subir pra dar aula 
de Educação Física até o terceiro, quarto andar. Tem um elevador que nunca 
funcionou e eu questionando, ó, to com uma dor assim [...] não to bem. E nada, 
e nada e nada. Foi CQC, foi televisão, tinha gente cadeirante, até hoje esse 
elevador não funciona [...]. Aí mediante a isso não suportava mais. Tinha seis 
aulas por dia, subia lá seis vezes, porque desce pra pegar turma, sobe com 
turma, doze vezes [...]. Quando chegava na sexta-feira tava arrastando a perna. 
Eu tenho artrose de quadril. E eu insistindo, ninguém vê [...]. Nisso, fui lá no 
INSS, fui me informando tal, o próprio INSS me readaptou. (João) 

 

Sobre o período de afastamento, os discursos variavam entre sentimento de 

alívio, nulidade, tristeza e até depressão. Antonio referiu problemas no relacionamento 

familiar após o desenvolvimento da enfermidade. Carolina relatou ter sido vítima de 

desconfiança por parte de amigos e familiares por não “aparentar estar doente”. 

 

Pior coisa do mundo é você se sentir inválido, é horrível. Eu gostaria, gostaria 
de estar na estiva ou qualquer outro posto [...] só que com essas limitação, o 
que eu posso fazer? Que nem lá mesmo, a única coisa que poderia me ajudar 
era a empresa, a empresa é a estiva, se na estiva não tem lugar pra mim? 

[...] 

Eu discutia com a minha mulher. Minha mulher é meu braço direito, ela que 
me ajudava a dar banho e tudo, fazia tudo por mim, e eu ficava nervoso, 
estourava com ela. Entrei em depressão mesmo. Três primeiros meses foram 
os piores dias da minha vida [...] horrível. (Antonio) 
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......................................................................................................................... 

Quanto tava em casa, eu tava muito estressada mesmo no trabalho, tava 
muito deprimida mesmo, estressada, estressada. Simplesmente tinha hora 
que eu travava e não saia do lugar. Pra mim sair do lugar, alguém tinha que 
vir, me pegar, me levar lá pra baixo, sentar, respirar. Então foi um tempo bom 
pra mim poder respirar, pra mim poder ficar sozinha, pra mim poder tomar 
meus remédios na hora certa, pra mim poder me alimentar certo porque lá no 
trabalho tinha refeitório mas a comida era horrorosa e só tinha aquilo porque 
eles não davam vale-refeição, não davam nada, só o salário básico e pronto. 
Então, nesse ponto, foi bom. Mas quando você volta pro trabalho você volta 
a fazer peso, você volta a aguentar tudo aquilo, você pira mesmo.  

[...] 

Muitas vezes, não aguentava com certos pesos, tinha que ficar chamando e 
tem gente que não gosta. [...]. Às vezes eu pegava, chegava em casa toda 
quebrada, chorando, ia tomar remédio pra dor, isso vai te debilitando, vai te 
deixando mais estressado, seu emocional vai ficando mais abalado, 
entendeu. (Helena) 

......................................................................................................................... 

Mas assim, pra mim, foi terrível quando entrei de licença a primeira vez tanto 
que eu relutei, que eu perdi até o acidente de trabalho né. Eu me sentia uma 
inútil, incapaz, sabe, eu afundei. Aí depois, aí comecei a fazer terapia, tudo, 
a frequentar psicólogo. Aí que começaram a me mostrar, não, você tem que 
cuidar da sua saúde, você sempre se dedicou, você tem que se sentir bem. 
Foi difícil. 

[...] 

Tem gente que não acredita. Porque te vê assim, você aparentemente não 
tem nada, você não tem deformidades [...]. Enquanto você não tá torta, sem 
um pé, sem uma mão, você tá bem. Aí você fala, tem algo pra ir, alguma 
reunião assim entre amigos, amigos né. Ah, não posso, to com dor. Aí a 
pessoa já vai ficando estranha com você. 
Então assim foi uma época bem difícil o começo pra mim. Família, muitas 
pessoas da família duvidavam de mim [...]. Algumas pessoas se afastaram e 
eu fiz questão de me afastar também [...]. Minha mãe e meu pai sempre me 
apoiaram muito, e agora minha mãe e meu marido. Não posso reclamar, 
graças a Deus. Se não fosse eles, acho que eu já tinha afundado. (Carolina) 

 

Os depoimentos acima são consoantes às pesquisas anteriores quanto à 

dificuldade de acesso ou manutenção do benefício assim como do reconhecimento 

da incapacidade como consequência da atividade laborativa. Embora importante para 

a recuperação, a experiência do afastamento foi considerada negativa pelas 

incertezas a respeito do futuro e por ocasionar sensação de inutilidade e desamparo, 

com rebatimentos nos vínculos sociais. 

Com exceção de João, os demais se queixaram do tratamento recebido pela 

Perícia por suspeita de estarem fingindo a incapacidade, sem terem sua voz acolhida. 

Com isso, como vimos na seção 1.5, também nem sempre é reconhecida a doença 

enquanto consequência das atividades laborativas. Sem o apoio da empresa e, 
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sentindo-se rechaçados pelo INSS, alguns somente puderam contar com a 

colaboração e compreensão dos parentes mais próximos, caso contrário, teriam 

“afundado” emocionalmente. 

 

3.5.2 No Programa de Reabilitação Profissional 

 

Nos relatos dos reabilitados, prevaleceu críticas a respeito dos cursos de 

qualificação realizados durante a Reabilitação, percebidos como fracos e com duração 

insuficiente, o que não lhes propiciaria condições para retorno ao mercado de 

trabalho. Joana enfatizou não ter tido oportunidade de seguir na área de interesse, 

seja por impedimento por parte da Perícia (ainda que a avaliasse como apta ao 

trabalho), seja pelo curso não estar disponível na região. Ademais, afirma não 

somente não ter sido suficiente qualificação bem como que o curso ofertado chegou 

a ser humilhante. 

Carolina declara ter sido considerada já qualificada por possuir pós-graduação, 

somente finalizando a Reabilitação através de curso à distância de curta duração. 

Todavia, assim como os demais, não logrou se reinserir na empresa de vínculo nem 

em outro emprego por não disponibilização de home-office. Para ela, mais do que 

oferta de cursos profissionalizantes, o governo deve desenvolver projetos junto às 

empresas para recolocação em um emprego. 

 

Aí que nem a Silvia52 falou, foi ordem de Brasília, fez a Reabilitação, 
automaticamente é alta programada pra todo mundo [...]. No dia da perícia, a 
Silvia vai junto, eu sei que não é culpa da Silvia e não é culpa do perito 
também [...], mas é uma baita sacanagem com a gente. Por quê? Porque não 
posso me abaixar, não posso pegar peso, tenho dificuldade de subir escada. 
Aí o que acontece, fizeram essa reabilitação com um curso bobo de três 
meses, acho que era três vezes por semana se não me engano, não era todo 
dia. (Antonio) 

......................................................................................................................... 

Ela perguntou se eu queria fazer algum curso, se eu não pretendia fazer 
alguma coisa. Eu falei pra ela que se eu fosse fazer, se eles me dessem curso 
de culinária, eu fazia. Ela falou que não podia, essa perita, falou que eu não 
podia fazer. Eu falei “porque eu não posso fazer?”. Porque é peso. Eu falei 
“mas a senhora falou que eu não tenho nada, que se for olhar pro problema 
de coluna [...], até a senhora iria se afastar, e como que a senhora fica 
limitando as coisas pra mim?”. E tinha um curso, só que eles não me deram, 
porque falaram que eu não podia, que o meu limite de peso é três quilos que 
eu posso pegar, entendeu [...]. Aí ela falou: “pensa, Joana, se você não 

 
52 Nome fictício da profissional que acompanhava os casos. 
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gostaria de outra coisa” [...]. Aí falei de Design, também acho legal. Ah, só 
tem lá em Tupã, no interior de São Paulo, lá tem de graça. Ah tá, então tenho 
que me mudar pra Tupã pra ir lá fazer um curso [...]?. De graça, não tinha 
nada que me favorecesse.  

[...] 

Foi um curso que o INSS deu pra nós, nós que estávamos todos na 
Reabilitação, a gente fez um curso no SENAC, [...] eu e mais 41, 42 alunos 
que era de Rotinas Administrativas. Tinha não, nada, nada, nada, nada, você 
não fazia uma prova, não escrevia nada, não tinha nada escrito, você só 
ficava vendo vídeos de incentivação. 

[...] 

Assim, eu acho que quando eles te colocam na Reabilitação e eles querem 
te dar um curso, que te dê um curso de verdade. Já que é a intenção é essa, 
cortar o benefício, então dê uma coisa que você vai aproveitar, vai te cortar o 
benefício mas você vai aproveitar aquilo que eles te deram e lá na frente você 
conseguir se reerguer. Porque o que eles fizeram com a gente, ninguém 
conseguiu nada, poucas pessoas que eu tenho contato todo mundo tá na 
mesma situação, porque a gente não aprendeu nada [...] só pegou um 
certificado e pronto. 

[...] 

A gente tem os vídeos no celular, era brincadeira de cabra cega, parecia uma 
aula infantil. Era deprimente, tinha muita discussão na aula, tinha gente que 
queria agredir a professora. Gente, a professora, no meu ponto de vista, não 
tem culpa, ela tá recebendo pra enganar a gente, ela tá enganando a gente 
direitinho, a gente tem que seguir em frente [...]. Isso do INSS é muito 
deprimente, porque você contribui pra quando você precisar você ter esse 
retorno só que você não tem. Pra você conseguir alguma coisa você vai pra 
justiça ou você não tem. (Joana) 

......................................................................................................................... 

Aí uma vez passei por uma médica, tava muito, muito, muito transtornada, aí 
ela me deu Reabilitação Profissional durante um ano, aí me chamaram depois 
desse um ano parada, me chamaram e me falaram que se eu tivesse o ENEM 
poderia fazer uma faculdade. Até então não me chamou antes pra me explicar 
vai, faz o ENEM pra poder fazer uma faculdade, pra poder fazer um curso 
melhor, vieram me chamar às pressas e quando me chamaram me deram 
mais cinco a seis meses no máximo, acho que menos e eu fui fazer um curso 
pela Prefeitura de dois meses. 

[...] 

O que a Silvia me falou é que era pra eu ir procurar ali na Conselheiro [...] 
SENAC, aí acho que achei esse curso, o único curso que achei foi esse. Mas 
é um curso péssimo que a Prefeitura dá. Como em dois meses, três meses 
você sai um assistente administrativo completo? Eu me esforcei muito pra 
aprender a fazer as coisas e tal mas se você me perguntar hoje não lembro 
mais porque são muito rápidos [...] e não cheguei a trabalhar pra poder 
aprender na prática também [...]. Quer dizer, é um pouco porque eu era líder 
da rebaixa, lá onde eu trabalhava, então mexia um pouco com essas coisas 
né. Só que o certo teria sido eu ter ido pro RH. 

[...] 

Eu me esforcei, não tive uma falta, fiz até TCC e tudo, as meninas que tavam 
comigo no grupo não podiam fazer, acabei fazendo sozinha, ainda saímos 
muito bem porque eu fiz sozinha, na hora só distribui papel pra elas, mas, foi 
três meses de curso. Me fala, você se forma em três meses? (Helena) 

......................................................................................................................... 
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Eu devo ter ficado um ano mais ou menos, em média, esperando curso. E 
assim, na minha área, não tinha. E nesse período eu acabei estudando 
também, aproveitei e fiz uma pós-graduação on-line, porque tudo que eu 
posso fazer é on-line. É difícil, foi trabalhoso, foi dolorido, foi, mas eu fiz. E aí, 
até a pessoa me falou assim: fica um pouco difícil porque não tem curso agora 
pra você, e você agora se especializou e tudo. Tá difícil [...]. Tanto que na 
época eu falei assim: to fazendo a pós-graduação, e aí? Não sei, já to fazendo 
um curso [...]. Aí foi que falaram assim: realmente, agora não sei, você está 
qualificada e eu não sei o que fazer. Foi aí que eu consegui on-line também 
um curso na área de tutoria porque minha especialização foi em educação à 
distância, então tutoria tem tudo a ver. Aí eu fiz foi aí que eu tive a alta. 

[...] 

Eu vi até no semblante da médica que me atendeu, ela me atendeu por duas 
vezes seguidas, ela viu que eu não tava apta, eu fiz o curso, eu não tava apta 
mas ela tinha que me dar alta. Então a gente via isso né, tava ali estampado: 
eu sei que não dá pra você trabalhar mas você vai ter alta. 

[...] 

Eu acho que o estilo de curso, né, eu acho que o governo devia disponibilizar 
outros tipos de curso. Não só aqueles “ah, você é qualificada”. Tá, e aí, o que 
que vai ser feito? [...]. Que nem, eu até falei pro advogado: tá, eu posso ser 
reabilitada pra trabalhar em casa. Eu vou largar o trabalho, eu vou pedir o 
desligamento e vou ficar desempregada? Eu acho que o governo devia ter 
algum programa nessa reabilitação que tentasse te inserir numa empresa, eu 
acho que isso que podia acontecer. Que nem, se no meu caso, tivesse essa 
garantia, eu já tinha pedido o desligamento, nossa, há muito tempo porque é 
muito desgastante [...]. Uma maneira de te inserir no mercado de trabalho, 
porque fazer curso, isso é fácil, qualquer sindicato dá curso. O governo não 
tá fazendo nenhum favor, eu acho que ele tinha que ser, sabe, mais direto, 
naquilo que o segurado precisa, que o cidadão precisa.  (Carolina) 

 

A exceção entre os casos estudados foi de João. Apesar de a instituição de 

vínculo não ter sido colaborativa no que tange à adaptação do local de trabalho, 

graças ao bom relacionamento com a chefia e seu interesse em retornar às atividades 

laborativas, foi possível realizar o treinamento na própria empresa, o que ocasionou 

rápida resolutividade do caso. Salienta-se que, entre os depoentes, só este segurado 

logrou manter seu vínculo empregatício até os dias atuais. 

Como verificamos na seção 3.4, quanto maior o tempo em benefício, menores 

são as chances de retorno ao mercado de trabalho. A probabilidade de manter o 

emprego aumenta quando é realizado treinamento no local de trabalho. O 

engajamento por parte do sujeito também é essencial para o sucesso da reabilitação. 

João foi o único que escolheu ser reabilitado, participando ativamente do processo.   

 

Olha, eu vou falar pra você que eu fui lá apreensivo porque falaram “cuidado, 
você vai ter que passar na médica, na perícia, tal”. A médica da perícia num 
primeiro momento ela tentou já entrar né meio que de sola. Doutora, preciso 
que a senhora me escute dois minutos. Então pode falar. Expliquei pra ela, 
trabalho aqui do lado, a quadro é no terceiro andar, não existe elevador [...] 
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tenho um problema de artrose e eu to aqui pra lhe falar um negócio: se a 
senhora me readaptar hoje, amanhã volto a trabalhar, porque não vim aqui pra 
ficar parado e nunca fiz isso na minha vida. Ela acreditou nessa minha postura 
e agilizou tudo pra mim. Me deu uma licença e ainda falou assim pra mim: eu 
vou fazer isso pra você mas vai levar muito tempo. Eu falei: acho que não vai, 
doutora, não vai. Eu sai em três meses e voltei com tudo pronto, tudo resolvido. 

[...] 

Na Reabilitação apresentei um projeto de ginástica laboral e de atividades 
envolvendo a própria Educação Física com os alunos só que fora de aula. 
Então eu ensino a andar de bicicleta, cuido de xadrez, dominó, dama, tênis 
de mesa, são coisas que não requerem esforço e é tudo no primeiro andar 
ali. Por exemplo, andar de bicicleta não ponho nem a mão na pessoa [...]. E 
principalmente a atividade laboral [...] eu criei essa ginástica laboral dentro da 
escola. Eu atendo grupos, mas são aulas de quinze minutos, vinte minutos, 
então não pesa pra mim. 

[...] 

O próprio diretor da escola e tudo viu o problema, se apaixonou mais com o 
projeto da ginástica laboral pros funcionários e aí ficou tudo muito fácil, não 
é. E outra, em nenhum momento eu fiz corpo mole, falei: saio hoje e volto 
amanhã pra trabalhar. (João) 

 

Mais uma vez os resultados encontrados vão ao encontro dos estudos 

analisados neste capítulo. Na perspectiva dos egressos, o Programa não é eficaz nem 

efetivo por não ofertar cursos que de fato promovam uma capacitação necessária para 

reinserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, Souza (2016) aponta que, mesmo 

que a educação profissionalizante seja regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), esta nunca foi observado pelos pressupostos da Reabilitação, 

sequer a respeito de carga horária mínima (160h para uma formação inicial). 

Assim, o Programa não conta com qualquer fundamentação teórico-

metodológica pedagógica para delineamento dos elementos necessários para a 

devida qualificação dos segurados. Ademais, é limitado tanto para atender os sujeitos 

com baixa escolaridade quanto aqueles que já possuem ensino superior, mas 

igualmente apresentam limitações para o exercício de suas atividades laborativas. 

Não obstante, ainda que cumprisse com o pressuposto de oferecer bons e variados 

cursos, seria insuficiente quando não acompanhado da articulação com as empresas 

da comunidade para abertura de vagas a esse público. 

De acordo com o observado a pouco, o único reabilitado que logrou permanecer 

empregado foi em decorrência da própria instituição onde já era vinculado, valendo-se 

dos contatos pessoais que adquiriu no trabalho. Além disso, apenas João manifestou 

interesse em participar do Programa e retornar à ativa. O curto tempo para conclusão 

do processo também foi fundamental para o sucesso do caso. 
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3.5.3 Retorno ao mercado de trabalho 

 

Dos cinco entrevistados, apenas um continuou empregado. Os demais vivem 

de “bico”, auxílio-acidente e/ou dependentes dos ganhos de familiares. Com exceção 

de João, não se sentiam aptos para voltar a trabalhar pela permanência dos 

problemas de saúde que os conduziram à Reabilitação. 

Antonio e Helena referiram o fator idade “avançada” como dificultador na 

reinserção no mercado de trabalho. Ele e Joana informaram terem tentado com o 

certificado se inserir em vagas indicadas pela profissional de referência, sem êxito. 

Helena disse que, na empresa de vínculo, continuou a realizar atividades 

incompatíveis com suas restrições médicas, sendo demitida alguns meses depois. 

Desde então, encontra-se desempregada. A empresa de Carolina não a recebeu de 

volta, sob alegação de não possuir vaga em conformidade com suas limitações, mas 

não registrou demissão na carteira de trabalho, permanecendo com o vínculo ativo. 

Contudo, não recebe o salário nem benefício previdenciário. 

Graças a isso, Joana, Helena e Carolina tentaram ou pretendem retornar ao 

auxílio-doença. No entanto, pelo fato de serem consideradas reabilitadas, encontram 

dificuldade nessa empreitada. Carolina busca na justiça pela quarta vez a inserção no 

benefício. Antonio diz não ter tentado novamente por temer perder o auxílio-acidente. 

Entre os depoentes, ele foi o único que conseguiu sua concessão. Embora seja o 

único em um vínculo formal, João teme que, com a mudança de função, não possa se 

aposentar como professor, conquanto tenha permanecido na área pedagógica. 

 

Hoje eu tenho 48 anos [...]. Então o que acontece, é igual moleque novo com 
faculdade de 3 anos [...]. Qual o empregador vai pegar, eu com essas 
dificuldades toda ou moleque novo com três anos de curso, [...] de faculdade? 
Vai pegar o moleque novo. Tanto que me deu lá uns endereços e tal mas 
ninguém, Cubatão, um desses endereços, corri atrás ainda, ninguém queria. 

[...] 

(Sobre se já tentou voltar ao auxílio-doença) Não porque já com pouco com 
Deus é muito, de repente eu mexo, eu perco e lasca tudo. (Antonio) 

......................................................................................................................... 

Então que eu só podia fazer pelo certificado, porque a hora que eu for mostrar 
o certificado vão ver que eu sou uma pessoa que tava afastada, que fui 
reabilitada e fiz esse curso. Então não podia ir atrás de qualquer serviço sem 
levar esse certificado e a hora que eu levasse esse certificado eles iam saber 
que eu tinha um limite no trabalho e aí só poderia fazer isso aonde tivesse 
essa vaga pra pessoas com limite, com deficiência. 
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Até aqui não vi nada, andei olhando umas coisa, a Silvia me indicou uma vez 
aqui no (nome de uma escola), ela falou que era pra inspetora, só que quando 
cheguei lá não era pra inspetora, era pra serviços gerais. Não faço nem na 
minha casa, pego os outros pra fazer aqui. 

[...] 

Como o meu tava sendo judicial, já nem podia mais entrar pela justiça porque 
tava muito recente, eles pediram um prazo, entendeu, então já nem tentei. 
Tentei agora, fiz dessa mama, não me afastei, fui fazer dessa agora, também 
já não consegui. 

[...] 

Acho que eles, acho não, como eles já tem a sua ficha, já sabe pra quem te 
joga. Essa mulher que ela é perita, ela trabalhou junto com a Silvia. Toda vez 
que eu tinha as perícias na Reabilitação era ela, todas às vezes. Na hora que 
ela olhou pra minha cara, na porta, ela falou “você aqui de novo?” [...]. Levei 
toda a papelada, tudo, que eu já ia ser internada no dia 21 pra fazer a cirurgia, 
[...], ela falou que você tinha que vim depois da cirurgia. 

Quando liguei pra marcar, eu expliquei a data da cirurgia, a menina falou que 
não tinha problema, que eu podia trazer todos os papéis, tudo que eu tivesse 
referente à cirurgia trouxesse [...]. Ela falou pra mim que você tinha que ir 
depois da cirurgia, não antes da cirurgia porque qual o problema que eles 
pensam, que corre o risco de no dia a cirurgia ser cancelada e você ficar 
recebendo [...]. Como eu to pagando, eu tenho o direito de correr atrás de 
alguma coisa porque to contribuindo, vê se consigo pegar pelo menos três 
meses né. (Joana) 

......................................................................................................................... 

Me mandaram pra empresa de volta, eu não podia pegar mais do que 5Kg, 
alguma coisa assim. Eu teria que voltar com o cargo de assistente 
administrativo, não aconteceu nada disso, a empresa não cumpriu nada. Eu 
voltei lá pra reclamar, eles me mandaram no Ministério do Trabalho reclamar. 
Quer dizer, você fica largado, você fica igual uma bola de pingue-pongue, 
pinga ali, pinga aqui, você não sabe o que fazer, você é mandado pra um 
local onde você vai pegar peso, continuei trabalhando como antes. 

[...] 

Depois de algum tempo me contaram que o pessoal do RH ficou em 
polvorosa porque não sabiam o que fazer comigo, não sabiam se me 
mandavam de volta pro INSS, aí me jogaram no bazar, no bazar eu fazia o 
que? Repunha mercadoria, eu limpava gôndola, peso, peso e peso e peso 
[...]. Tinha uma máquina lá que eu ficava lá o dia todo com a minha mão sabe, 
tinha meninas que trabalhavam no bazar, umas amigas que ficavam tão 
revoltadas de me ver fazendo aquilo [...] que iam me ajudar. 

[...] 

Aí depois de um tempo me afastei e acho fiquei três meses afastada, não 
ganhei, porque você se afasta, tem que esperar um tempo pra passar pela 
Perícia [...]. Não ganhei, tive que voltar pro trabalho, aí voltei com rebaixa, eu 
fui pro AS, lugar gelado, eu rodei a loja toda, eu tinha que fazer balanço, às 
vezes trabalhava à noite, e tudo aquilo tinha que mexer no computador muito. 
[...] 

Eles queriam que eu pedisse as contas, me mandavam pra tudo quanto é 
lugar [...] pra forçar a barra, pra me forçar eu pedir as contas, mas como eu 
não pedia, aí eles pegaram e me mandaram embora [...]. Eu avisei, se eu 
voltar vou ser mandada embora, eu sabia que iam fazer aquilo comigo porque 
eu já tinha sido avisada por gente lá de dentro.  

[...] 
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Não, não to contribuindo, entrei pra ver, tem que voltar a contribuir né. Eu 
ganhei uma causa na empresa, foi descontado para o INSS dessa causa que 
eu ganhei [...]. O INSS já descontou a parte dele. Engraçado né, na hora de 
me deixar ao deus-dará, mas a parte deles eu tenho que pagar, não pode ser 
opcional meu né. 

[...] 

Eu tenho 53 anos, vou fazer 54, já é superdifícil arrumar trabalho nessa idade 
[...]. Quando eu tento um trabalho, mesmo com a mão assim, ninguém me 
chama, já deixei currículo, acho que é por causa da idade. Aqui se é novo 
demais é porque é novo demais, não tem experiência, se tem idade tá velho 
para trabalhar. (Helena) 

......................................................................................................................... 

Eu estou sem salário há dois anos e meio porque eu tive aquela alta e aí 
depois dessa alta pelo CRP e passei por um outro perito que foi bem áspero. 
Eu tava usando a bengala assim, sem apoio nenhum, [...], era mais uma coisa 
de equilíbrio. Ele tirou minha bengala, botou do lado de fora de uma maneira 
grosseira e olhou pra mim, “você não tem nada”. Não olhou nada, não leu 
meus laudos, se leu, não foi na minha frente, não tive nem contato visual né. 
E aí, a partir dali, eu não tive mais nada. 

[...] 

Quando eu tinha alta eu entrava com o processo judicial, tanto que eu já to 
acho que no quarto processo judicial, sendo que eu ganhei dois, e agora tá 
recorrendo né. Eu passei por perícias judiciais e tudo, disseram que eu estou 
apta, porém, eu tenho todos os problemas de saúde, eles acreditam que eu 
tenha, estou apta para trabalhar em casa. Só que eu tenho registro na 
empresa que não tem trabalho home-office. Eu até questionei isso, se tiver 
ótimo, não quero ficar parada, apesar de eu sentir dor [...]. Aí não tem, 
infelizmente eles não têm isso.  

[...] 

Não, nunca fui mandada embora. Continuo, tá em suspenso porque eles 
continuam acompanhando o processo [...]. Eu me apresentava, eles me 
mandavam pro médico do trabalho e o médico do trabalho me falava: você 
não está apta [...]. Aí entrei em contato de novo com a empresa, não, tudo 
bem, se você vai entrar com outro processo judicial, a gente vai aguardar. 

[...] 

Qual a empresa, qual o empregador que vai querer uma pessoa que um dia 
pode ir, no outro não pode? Não é? (Carolina) 

......................................................................................................................... 

Continuei fazendo tudo isso. Teve algumas mudanças porque o (nome do 
local de vínculo) ele reabilita o professor mas ele transforma em 
administrativo [...]. Tive que virar auxiliar administrativo na área pedagógica. 

[...] 

Então, aí eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu sei que hoje tenho 33 
anos de trabalho na empresa, já tenho tempo, por que professor é 30 anos. 
Toda minha documentação é em função de atendimento a aluno, a 
funcionário e dentro da área pedagógica. Num primeiro critério, a grosso 
modo, eu to dentro dessa aposentadoria especial. 

[...] 

Eu continuo trabalhando na área pedagógica, atendendo aluno que 
teoricamente, dentro da lei, é o que permite que eu aposente com os 30 anos, 
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não sei se o INSS aceita esse tipo de coisa, provavelmente vai dar briga 
jurídica aí. (João) 

 

Tal qual nas pesquisas anteriores, fica evidente a sensação de desamparo 

por parte dos egressos pelo fato de o Instituto se desresponsabilizar da garantia de 

um emprego. O certificado de Reabilitação não somente não foi sinônimo de 

reinserção no mercado de trabalho bem como se constitui em uma barreira para 

permanência em benefício. 

O apego à condição de incapacidade também foi outro elemento não 

trabalhado durante o Programa. Dessa forma, iniciativas como a apresentada por 

Takahashi e Casnesqui (2003) – cujo objetivo foi alinhar a reabilitação física, psíquica 

e profissional por meio da atuação intersetorial e multidisciplinar – é primordial para 

que realmente o sujeito possa ter condições de voltar a trabalhar. Sem o devido 

acompanhamento, sob a perspectiva biopsicossocial, a tendência é a cronificação 

tanto dos problemas de saúde quanto do sentimento de incapacidade e nulidade. 

 

3.5.4 Dificuldades financeiras 

 

Visto que a maioria não conquistou um emprego formal, boa parte dos 

entrevistados viu seus rendimentos caírem, o que inclusive afetou na continuidade do 

acompanhamento médico. Antonio diz que, embora tenha conquistado o auxílio-

acidente, seu rendimento é bem inferior ao que tinha quando estava na ativa. Mesmo 

com o trabalho informal da esposa, é insuficiente para pagar todas as contas. Joana 

e seu marido vivem de bico. Ela paga como autônoma o INSS a fim de manter a 

condição de segurada, contudo, pensa em deixar de contribuir por ser um valor muito 

elevado (20% do salário mínimo, ou R$199,60 em 2019). 

Helena conta exclusivamente com o salário do marido para se sustentar. Por 

não possuir renda própria, não conseguiu manter o plano de saúde e, 

consequentemente, o tratamento pelos médicos que a acompanhavam. Carolina, de 

igual maneira, conta com o apoio financeiro do cônjuge e, a duras penas, tem mantido 

o acompanhamento médico pelo plano de saúde ou pagando consultas particulares. 

A fim de diminuir os custos elevados com medicamentos, tentou requerê-los pelo 

SUS, sem sucesso. Afirma que, caso o auxílio-acidente tivesse sido concedido, pelo 

menos esta despesa seria coberta com mais tranquilidade. 
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João não referiu problemas financeiros, mas mais uma vez diz temer não poder 

se aposentar em breve como professor pela mudança de função. Tal situação poderia 

ter sido evitada se a empresa tivesse simplesmente consertado o elevador. 

 

Hoje recebo auxílio-acidente. Deram alta, aí graças a Deus eu recorri, não 
precisei de advogado, mostrei uns laudo médico. 

[...] 

Na justiça não, eu não precisei de advogado, não precisei colocar na justiça, 
o próprio médico viu a minha condição [...] viu o raio-x, como é que esse cara 
tá andando? O raio X parece o robocop, o que tem de haste e parafuso aqui 
não tá escrito e to com ela até hoje. 

[...] 

Minha esposa faz bolo, doce, salgado. O carro tá aí, podre, acho to devendo 
desde 2010 esse carro [...]. Não anda, tá vendo que nem portão tem, todo 
isolado ali. A luz, já até me ligaram hoje, to devendo a luz, é a primeira vez 
que to devendo a luz [...]. E o celular mesmo [...] o pessoal só me liga a cobrar, 
só cobrando, cobrando, cobrando [...]. Aposentei o celular. 

[...] 

Tem uma plaquinha lá na frente de carvão e de gelo. Como ela faz salgado, 
ela congela o salgado, tem um p... freezer grandão [...]. Abriu um buraco 
dentro do freezer, colocá as garrafas, tá cheio de garrafa ali ó, e as festas que 
o pessoal encomenda o bolo dela, pessoal traz as garrafas pra mim. Eu vou, 
faço gelo, não dá pra ganhar dinheiro mas ajuda a pagar uma luz, uma água.  

[...] 

Expectativa pro futuro a gente pensa agora nos filhos, a esperança é os filhos 
agora, pensar na qualidade de vida melhor pra eles, e o que me ajuda aqui é 
a mulher que faz bolo, doce, salgado. (Antonio) 

......................................................................................................................... 

Me viro ali ó. Comecei a vender cosméticos, vendo Avon, vendo Natura. 
Vou tirando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, vou me virando. Meu 
marido colocou um freezer ali, coloquei refrigerante dentro, a gente se vira, 
vai fazer o quê? 

[...] 

Contribuo, eu continuo pagando [...] 20% do salário. Eu fui lá o mês passado, 
mandei puxar pra mim ver quanto tempo tinha, tenho 20 anos pago, to com 
as folhas aí, e eu pago integral. Aí falei pra ele eu acho que vou parar de 
pagar o integral porque pra mim tá muito puxado. (Joana) 

......................................................................................................................... 

Coitado, meu marido, trabalha de domingo a domingo, porque quando eu tava 
trabalhando, pouco ou muito, dava pra mim pagar uma luz, uma água, porque 
eu não ganhava muito mesmo né, mas dava pra mim ajudar em casa no 
tempo que eu recebia direitinho. Quando tava afastada, esses negócio, era 
pra faculdade da minha filha que eu ajudava. Então eu pagava a faculdade, 
ele pagava as contas. Agora é tudo ele. 

[...] 

Às vezes tenho tipo uma bipolaridade mesmo sabe assim, do nada, fica muito 
estressada, muito mal-humorada. Eu acho que tudo isso vem da depressão. 
Perdi o convênio, perdi meu médico. Ainda cheguei a passar com ele uma 
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vez, paguei pra passar sabe, mas não tenho condição de estar pagando toda 
hora, aí a médica aqui da Policlínica me deu a receita do remédio pra dormir 
mas da outra vez que eu passei foi outra médica e ela não quis dar. (Helena) 

......................................................................................................................... 

Difícil, muito difícil, ainda mais que eu tenho que frequentar o psiquiatra, ele 
é pago, e eu tenho que ir pouquíssimas vezes no ano porque a gente não tem 
como [...]. Mas tá complicado, porque é plano de saúde, tudo né, tudo [...]. Se 
você vir a quantidade de remédio que eu tomo. Eu gasto em médio de 
R$1.200 a R$1.500 por mês em remédio, que eu tentei pelo AME, tentei, sem 
ser o AME, SUS né. Recebi uma cartinha que eu poderia...era mais ou menos 
assim, que teria como meu médico optar por outro tipo de tratamento. Eu sou 
alérgica a mil e uma coisas, ele conseguiu acertar aquele medicamento e ele 
vai mudar? Não tem condições, ele ficou p. da vida [...]. Ele ainda falou assim: 
não, não vou mudar, não posso mudar teu medicamento, de novo não. 

[...] 

Mas pelo menos, nem que fosse, antes tinha, acho que hoje não existe mais 
aquele 50% né, eu tenho amigos que até tem esse tipo de aposentadoria. Até 
uma prima, por acidente ... pra pelo menos manter os meus remédios, é o 
que mais me preocupa. (Carolina) 

......................................................................................................................... 

Mas então, era só ter colocado um elevador, resolvia o probl... colocado não, 
o elevador tá lá, só que nunca funcionou, era só isso, não precisava esse 
transtorno todo. Mas aí o médico me falou: amigão, ou você adianta esse lado 
aí ou você vai ter que colocar prótese aí do dia pra noite. Não tá dando desse 
jeito, aí eu fui obrigado a fazer isso aí. Então hoje eu já teria tido mais 
tranquilo, sem grandes problemas em relação até mesmo a minha 
aposentadoria. (João) 

 

Assim como Santos (2015), podemos concluir, com base nos excertos acima, 

que a Reabilitação não cumpre com o pressuposto de garantir a continuidade dos 

direitos trabalhistas e previdenciários, inclusive na manutenção dos ganhos outrora 

existentes. Da maneira que está configurada, vai ao encontro da concepção da 

Previdência enquanto uma “seguradora privada” (a qual deve “gastar” o menos possível 

para gerar o máximo de “lucro”), não mais uma política social protetiva. Esta visão se 

alinha aos interesses do capital, quer no tocante a geração de superávit a ser desviado 

ao setor financeiro por meio do pagamento dos juros da dívida pública, quer por 

propiciar a criação do exército de reserva, disposto a aceitar qualquer trabalho precário. 

 

3.5.5 Significado de trabalho 

 

O trabalho traz sentimentos conflitantes aos entrevistados. Apesar de em 

alguns casos ter sido apontada como fonte de suas limitações, igualmente nele 

encontravam sua realização material e subjetiva. Antonio diz que se sentia útil quando 
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estava na ativa, tendo entrado em depressão quando do afastamento. Joana já referiu 

que trabalhar significa ter seus direitos garantidos, com estabilidade de proventos. 

Portanto, o “bico” não se constituiria em trabalho. 

Helena afirma que a atividade laborativa lhe proporcionava convívio social 

(tida por ela como importante antídoto contra a depressão), independência financeira 

e reconhecimento de suas competências. Para Carolina, o trabalho era sua vida, 

sempre tendo sido ativa; ao mesmo tempo, também nele ocorreu seu adoecimento. 

Por fim, João afirmou ter encontrado sua realização nos esportes e pretende 

continuar trabalhando após a aposentadoria. 

 

Quando eu fiquei em casa, depois do trabalho, entrei até em depressão, 
porque minha vida era na rua, ia em casa pra almoçar, pra jantar, dormir. Na 
estiva quando tinha trabalho, eu cheguei a ficar na estiva 24h, hoje nem pode, 
hoje tu trabalha um período folga dois. Se você trabalhar 6h, fica 12h sem 
trabalhar. (Antonio) 

......................................................................................................................... 

Trabalho é você ter um salário fixo, ter a certeza que você vai ter no fim do 
mês e ter a garantia dos direitos que é seu, isso que é um trabalho. Hoje tá 
difícil. (Joana) 

......................................................................................................................... 

Trabalho fora de casa significa independência, não depender de ninguém, 
significa estar contribuindo pro sustento da casa. Então isso me faz bem, eu 
também to trazendo, entendeu. Trabalhar em casa é bom mas é se eu to 
trabalhando fora, a gente vai dividir o trabalho dentro de casa, todo mundo 
faz isso. Trabalho fora de casa significa [...] conhecer outras pessoas, 
significa convivência. Quando você está com depressão, você não quer isso, 
você quer estar no seu mundo, tem que se forçar. Porque eles me mandaram 
embora mas eles mesmo reconhece que ninguém fazia o meu trabalho tão 
perfeito quanto eu. 
Como te falei, fui morar mais perto do trabalho pra poder tá no meu horário lá 
direitinho e sair no meu horário, e meu horário de sair era às 15h, chegava 
em casa às 17h, todo dia fazia 2h pra poder deixar tudo ... eu era cartazista, 
ia verificar os preços se estava certo, ia pôr os cartaiz, fazia as rebaixa, 
limpava gôndola, montava gôndola, tudo era eu. Eu fazia relatório pro meu 
chefe, eu ia chamar todo mundo pra reunião, eu ia passar as ordens do chefe 
[...]. Praticamente, ele só falava comigo, eu tinha que falar pra todo mundo 
pra dar certo, ai que desse errado, senão sobrava pra mim, mas eu gostava 
porque me sentia útil, eu sou muito perfeccionista. (Helena) 

......................................................................................................................... 

O que eu queria é tá apta a trabalhar, eu sempre fui muito ativa, nunca gostei 
de ficar, sabe, sem fazer nada. Mas, eu não consigo pensar, assim, futuro, 
eu não consigo me ver trabalhando pelo que eu sinto, pelas dores que eu 
sinto. É triste eu até pensar em aposentadoria, que nem, eu falei até pra um 
dos médicos, quem vai querer se aposentar cedo? Eu falei: eu não gostaria.  

[...] 

Trabalhei em São Paulo também, eu tinha mais de uma função como chefe 
[...]. Eu dormia quatro horas e tava ligada o dia inteiro pra trabalhar. Então 
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trabalhar era a minha vida. Sempre foi, e quando entrei de licença ... assim, 
eu passei uns maus bocados nessa última empresa que a que eu to, ainda 
tenho vínculo, porque era cobrança demais, sem tempo. Não só comigo, 
várias pessoas ficaram doentes lá. (Carolina) 

......................................................................................................................... 

Eu sempre tive uma paixão, que foi o esporte. Então desde garoto sempre 
me vi sendo líder de time de futebol, organizador de campeonato, esse 
negócio todo. Um belo dia, na época da universidade, eu já sabia o que queria 
fazer, que era ser professor de Educação Física. Então nunca tive nada que 
me causasse um transtorno. Então, sempre levei muito bem meu trabalho, 
com muita tranquilidade. 

[...] 

No momento que eu tiver meu tempo, eu vou pedir a minha aposentadoria 
[...], mas por ser celetista eu posso continuar trabalhando. Eu me aposento, 
mas posso continuar com uma carga horária mais reduzida até porque eu 
tenho 56 anos. Então, tenho muita lenha pra queimar. Mas também já tenho 
muito tempo de trabalho. (João) 

 

Segundo Fonseca (1999), o reconhecimento do trabalho enquanto dignificador 

do homem provém da moral social positivista. Na sociedade da produção capitalista, 

não representa atividade criativa e libertária mas apenas a garantia da sobrevivência. 

Nessa perspectiva, o trabalho é vinculado a um salário que proporciona tanto o 

sustento da família como a realização, na medida do possível, de projetos de vida. 

Sua ausência é, portanto, sinônimo de sofrimento, vergonha e impotência. 

Conforme visto na seção 1.2, uma das maneiras de potencializar a extração de 

mais-valia é o envolvimento da subjetividade dos sujeitos para que “vistam a camisa” 

da empresa, introjetando como suas as metas institucionais. Ademais, como observado 

no tópico 1.4, o avanço tecnológico não significou a superação do adoecimento no 

trabalho, vide a situação de Carolina, profissional no ramo da informática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalho é realização, humanização, significa sobrevivência, sentir-se útil. 

Também nele encontramos a exploração, animalização, sofrimento e adoecimento. 

Trabalho é, antes de tudo, contradição. 

Foi da antítese entre a miséria do trabalhador e a riqueza de seu produto 

expoliada pela burguesia que surgiram as primeiras revoltas operárias. Uma das 

alternativas encontradas para apaziguá-las foram por meio das políticas sociais. O 

Estado – embora sob o domínio da classe economicamente dominante – como forma 

de afirmar sua legitimidade e manutenção de ordem, mais do que repressão, é 

compelido a atender algumas demandas do proletariado por melhores condições de 

vida através da oferta de serviços e benefícios em Educação, Saúde, Habitação, 

Trabalho, entre outros. Com isso, também beneficia o capital ao permitir a reprodução 

social da força de trabalho. 

O Brasil – marcado pelo histórico de colonialismo, escravidão, extrema 

desigualdade e industrialização tardia – nunca vivenciou os patamares de proteção 

social dos países europeus, especialmente durante o Welfare State, entre as décadas 

de 1940 e 1970. Ao contrário deles, os direitos sociais avançaram em momentos de 

supressão das liberdades civis e políticas e, na maior parte do tempo, restritos aos 

trabalhadores formais. Somente com a Constituição de 1988, é preconizada a 

universalidade das políticas que compõem o tripé da Seguridade Social (Saúde, 

Assistência Social e Previdência). 

Entretanto, dado ao avanço tardio nos anos 1990 do neoliberalismo em terras 

tupiniquins (cujo movimento se iniciou ao final dos anos 1970 na Europa e EUA), 

muitos dos dispositivos constitucionais de ampliação da proteção social não foram 

regulamentados ou vem sendo desmantelados. Esta situação só foi possível devido 

ao enfraquecimento político da classe trabalhadora, combalida pelo processo de 

reestruturação produtiva que, alinhado ao avanço tecnológico na linha de produção, 

são responsáveis pelo fechamento de diversos postos de trabalho. Com o crescimento 

do desemprego estrutural, sobra ao trabalhador a ocupação precária, com menos 

direitos, mais sujeição ao adoecimento e acidentes no trabalho e sem a devida 

proteção do Estado, agora mais disposto a atender aos interesses da burguesia por 

meio do falacioso discurso do “Estado mínimo”. 
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O Programa de Reabilitação Profissional é fruto dessa trajetória das políticas 

sociais. Ele nasceu quando da regulamentação dos direitos previdenciários, nos anos 

1940, ainda nos IAPs e CAPs, mas se generaliza quando da criação do INPS, 

sobretudo durante a Ditadura Militar nos anos 1960. Não por coincidência, também a 

partir dos anos 1990 será alvo de precarização, com diminuição de recursos e quadro 

de profissionais. Os resultados apresentados no presente estudo são consequência, 

portanto, do desmonte da proteção social que vem ocorrendo desde então. 

Conforme vimos nos testemunhos dos reabilitados, em consonância aos 

estudos que tiveram como enfoque a Reabilitação, pior que trabalhar, é não estar 

trabalhando. Isso porque, além das dores da enfermidade, defrontaram-se durante o 

afastamento com a desconfiança, renda rebaixada, embaraços para realização de seu 

tratamento, sentimento de impotência e um futuro incerto. 

A RP, da maneira como operacionalizada hoje, não contribui para mitigação 

dessas angústias. Criada com o intuito de reinserir no mercado de trabalho os outrora 

“descartáveis” sequelados de guerra em uma época em que o capital demandava 

mão-de-obra, nos tempos atuais, vem servindo como ferramenta de exclusão dos 

direitos previdenciários e trabalhistas. 

Primeiramente, é inconcebível se falar em reabilitação profissional quando não 

atrelado ao acompanhamento assistencial. A dissociação entre as políticas de Saúde 

e Previdência conduz, frequentemente, o segurado a um “limbo” no qual, ao mesmo 

tempo que a empresa de vínculo recusa seu reingresso, lhe é negado o auxílio-doença 

pelo INSS. Na APS Santos, por exemplo, sequer temos contato com o CEREST do 

município nem com o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, ainda que este se localize 

no mesmo quarteirão da Agência. 

A demora no acesso aos serviços sanitários, principalmente para quem 

depende do SUS, é outro fator que prejudica sua rápida recuperação. Assim, a 

tendência é de cronificação das debilidades, com consequente morosidade para o 

retorno ao trabalho e apego ao benefício previdenciário. A enfermidade toma 

centralidade na vida dos sujeitos e, com isto, resta apenas os sentimentos de 

incapacidade e inutilidade. Não por acaso, muitos relatam desenvolverem depressão 

após longo tempo afastados. 

Também é incabível tratar-se de RP sem o devido diálogo com a política de 

Trabalho e Emprego, sobretudo no tocante à vigilância e prevenção. Nas iniciativas 

bem-sucedidas de reabilitação observadas no Capítulo 3, foi primordial a parceria com 
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o Ministério Público do Trabalho e MT para a fiscalização das empresas adoecedoras. 

Com isso, além de impulsioná-las a cumprir as normas de segurança e prestar 

melhorias nas condições de trabalho, igualmente as impelem a garantir o 

preenchimento da cota de 2% a 5% de PcDs e/ou reabilitados do quadro de 

funcionários, o que facilitaria a abertura de vagas aos egressos do Programa. 

Nos referidos projetos, foi também fundamental a intersecção com as demais 

políticas públicas e órgãos representantes da classe trabalhadora bem como a 

formação de equipes multidisciplinares, assegurando dessa forma o olhar global sobre 

os partícipes. Da forma como configurado o PRP, verificou-se a perda da 

especificidade das diversas áreas do saber sob o termo genérico de “profissional de 

referência”. Sua atuação ocorre de maneira isolada e sob subjugo do poder médico, 

o que culmina por esfacelar o prisma biopsicossocial. 

Por conseguinte, é comum a Perícia e até mesmo o Poder Judiciário, quando 

do encaminhamento à Reabilitação, desconsiderem aspectos socioeconômicos e 

profissionais que influem na capacidade laborativa do segurado, tais como: idade 

considerada avançada ao mercado de trabalho; baixa escolaridade; histórico 

profissional preponderante em atividades braçais; dificuldade de acessibilidade física 

no entorno da residência, precário ou nenhum acesso a serviços públicos necessários 

para seu tratamento; perfil econômico e de emprego do território, entre outros. Embora 

tais elementos sejam previstos na avaliação socioprofissional do Programa, na 

prática, a visão biologicista prevalece. A subjetividade, condições de vida e voz desses 

sujeitos somem. O corpo é considerado apenas uma máquina, uma casca sem vida. 

Também não é possível haver reabilitação quando a autarquia deixa de prover 

o acesso a recursos materiais para a devida qualificação do segurado. A insuficiente 

oferta de cursos profissionalizantes ocasiona demora na conclusão do processo, 

incorrendo no prolongamento do pagamento do auxílio-doença. Para um governo que 

constantemente clama para a “redução dos gastos”, não parece sensato o não 

investimento na Reabilitação dado que, apesar de todas suas debilidades, em termos 

economicistas, é comprovadamente rentável aos cofres públicos. 

Assim sendo, mais uma vez o malfadado discurso do “rombo” da Previdência e 

todas as medidas que visam a “eficiência” da aplicação do orçamento público se mostram 

infundados. Por trás da pseudoneutralidade da lógica gerencialista da qual o ideário 

neoliberal se traveste, reside a intenção de dirigir a máquina estatal exclusivamente aos 
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interesses do capital, com ênfase ao setor financeiro. O Estado é mínimo somente às 

ânsias do proletariado, sobrando-lhe as migalhas daquilo que produz. 

Por fim, é impensável desenvolver-se a reabilitação profissional sem se abordar 

o cenário externo que se apresente ao Programa. Como conjecturar a reinserção 

profissional de pessoas com limitações em meio ao aumento do desemprego 

estrutural? Ou a garantia do retorno a um vínculo formal mediante o desmantelamento 

dos direitos trabalhistas? 

Dessa maneira, conclui-se que o PRP não permite a requalificação profissional 

da maioria do seu público-alvo nem seu retorno a um trabalho protegido devido a: 

a) Desconsiderar o saber de outras profissões ao imputar exclusivamente à 

Perícia a elegilidade sobre os casos, incorrendo em encaminhamentos 

equivocados de pessoas que, pela perspectiva socioprofissional, não teriam 

condições de retornar ao mercado de trabalho; 

b) Não se alinhar aos serviços concernentes à saúde do trabalhador, o que, 

frequentemente, acarreta em conflito, por exemplo, entre as avaliações do 

médico assistente e a Perícia do INSS; 

c)  Não dialogar com a política de Trabalho e Emprego no que tange à 

fiscalização sobre os locais de trabalho e cumprimento das leis trabalhistas, 

sobretudo referente à “lei de cotas”; 

d) Não contar com recursos humanos e materiais suficientes para a apropriada 

requalificação profissional, especialmente no tocante à oferta de um leque 

de cursos de qualidade, variados e em concordância aos interesses e 

aptidões dos reabilitandos; 

e) Não realizar parcerias com empresas da comunidade para o 

encaminhamento de reabilitados a um emprego. 

Ao mesmo tempo, a Reabilitação é vítima do cenário de desmonte das políticas 

sociais e derruição do mundo do trabalho, estando alinhada ao processo de 

contrarreforma da Previdência implementada nesse momento. Dessa forma, de uma 

iniciativa que visava a inclusão de um segmento historicamente excluído da vida 

laboral e social, hoje, às pessoas com limitações, resta-lhe como probabilidade o 

desemprego, a informalidade, a pobreza e a desproteção social. 

O futuro é incerto, aposentar pode não ser mais uma possibilidade. Para 

reverter essa situação, somente retomando as lutas de outrora para que o futuro da 

humanidade não se torne barbárie. 
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ANEXO 1 – FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE PESQUISA NO INSS 
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1. Pesquisa com Utilização de Dados Institucionais do INSS 
Para utilizar os dados institucionais no seu trabalho é necessário que o INSS autorize 
formalmente e a solicitação é mesmo pelo e-sic! 
 
2. Pesquisa com servidores do INSS: 
1. A competência para autorização de realização de pesquisa com servidores do INSS,  
com a finalidade acadêmica, é do Diretor de Gestão de Pessoas, após manifestação 
da Gerência Executiva e/ou Superintendência Regional, de acordo com a abrangência 
da pesquisa solicitada. 
2. Para projetos de pesquisa com servidores do INSS, com metodologias de 
levantamento e análise de dados envolvendo seres humanos, tais como, entrevista, 
questionário, etnografia, observação, observação participante, pesquisa de trajetória 
de vida, grupos focais, entre outras, será necessária a apresentação de parecer 
favorável de Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, quanto aos aspectos éticos 
envolvidos no estudo, de acordo com a Resolução N° 466, de 2012, do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS. A emissão de parecer deve ocorrer por um dos CEPs 
componentes do sistema CEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - 
CEP/CONEP do Ministério da Saúde, caso a emissão de parecer pelo CEP seja 
dispensável no Projeto de Pesquisa em tela, esta informação deverá ser oficializada 
pelo orientador, através de declaração devidamente assinada. 
3. Para projetos de pesquisa no âmbito do INSS envolvendo seres humanos deverá 
ser fornecido pelo(a) pesquisador(a) aos sujeitos de pesquisa, o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução N° 466, de 
2012, do CNS. 
 
O TCLE deverá conter: 
 
a) título da pesquisa; 
 
b) objetivos da pesquisa; 
 
c) metodologia da pesquisa de forma clara e concisa, sobretudo ressaltando a forma 
de participação do sujeito; 
 
d) a informação de que participação é voluntária; 
 
e) informação de que o sujeito pode se retirar da pesquisa a qualquer momento e sem 
qualquer tipo de prejuízo a sua pessoa; 
 
f) identificação do pesquisador (com endereço institucional, telefone convencional); e 
 
g) consentimento pós informação com campo para assinatura ou impressão 
dactiloscópica, no qual o sujeito declara estar ciente e de acordo com a pesquisa. 
 
4 - Para projetos de pesquisa no âmbito do INSS cuja metodologia envolva 
observação, observação participante, etnografia e demais metodologias similares, 
cuja informação antecipada de participação no estudo possa prejudicar os objetivos 
almejados na pesquisa, o pedido de autorização de participação na pesquisa, bem 
como a assinatura do TCLE, podem excepcionalmente ocorrer após a coleta de 
dados. 
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5 - Para pesquisas que envolvam uso de imagem e/ou voz, o(a) pesquisador(a) deve 
apresentar termo específico para este fim em que o participante do estudo autorize a 
utilização dessas informações. 
 
6 -  A pesquisa realizada deverá ser cópia fidedigna daquela submetida à análise, 
devendo qualquer alteração na mesma ser submetida à nova autorização. Estão 
excluídas da exigência de nova autorização as alterações de caráter meramente 
linguístico, que não influenciarão no conteúdo a ser publicado. 
 
7 -  O requerente deverá formalizar mediante a protocolização de processo, a 
solicitação de autorização para realização de pesquisa com servidores do INSS, 
observado que não há formulário específico, porém o pedido deverá conter a 
motivação, além da seguinte documentação: 
 

⚫ Cópia do projeto de pesquisa, devidamente endossado por orientador, 
contendo assinatura e dados do mesmo; 

⚫ Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP quanto às questões 
éticas da pesquisa, para os casos de pesquisa envolvendo seres humanos 

⚫ Proposta de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, para os 
casos de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 
8 -  O processo deverá ser encaminhado, via Sistema de Protocolo da Previdência 
Social - SIPPS, para as Gerências Executivas, Superintendências Regionais ou CFAI 
da Direção Central, de acordo com a abrangência do estudo. 
 
Informo ainda que não há nenhum ato normativo que discipline o fluxo sobre a 
solicitação para pesquisa com servidores, porém, já está em tramitação a edição do 
mesmo de forma que a Presidência do órgão normatize a questão. 
 
OBS.: A pesquisa com servidor e a autorização para utilizar informações 
institucionais são solicitações distintas e independentes! Pode ser que o 
solicitante consiga autorização para um e não para outro... 
Quanto ao TCLE a responsabilidade é do aplicador e de seu orientador! 
Caso a pesquisa seja autorizada, será necessário apenas viabilizar a parte 
logística para que o pesquisador possa realizar a pesquisa e isto deverá ser 
levado em consideração pelos gestores locais no momento de seus pareceres! 
 
Atenciosamente, 
 
Gabriela B. de Lima 
Matr. 2374769 
Chefe da Divisão de Graduação e Pós Graduação 
01.001.502 - Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS - CFAI 
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02  Bloco O  2º andar. Brasília/DF - CEP  
70.070-946 
(61)3313-4112 (VoIP 3061-4112) / (61) 9689-8702 
Instituto Nacional do Seguro Social 
Só imprima o necessário. Preserve o meio ambiente. 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

  



UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Reabilitação Profissional para quê?: Estudo sobre eficácia e efetividade do Programa
desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

ANGELA CRISTINA PIEDADE MEDEIROS

2

82054318.0.0000.5505

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.164.717

DADOS DO PARECER

Projeto CEP/UNIFESP: 0029/2018;

Trata-se de Notificação (N2): relatório parcial e esclarecimentos quanto autorização;

BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL (conforme o parecer de aprovação):

Estudo sobre eficácia e efetividade da atuação do programa de reabilitação profissional do INSS na Agência

da Previdência Social (APS) de Santos (SP) por meio de proposta de construção de indicadores quanti e

qualitativos, tendo como cenário a precarização do mundo do trabalho (aumento do desemprego,

flexibilização das leis trabalhistas, terceirização, entre outros) e diminuição do papel do estado sob a égide

do neoliberalismo.

Apresentação da Notificação:

Envio de Relatório Parcial

EM ATENDIMENTO ÀS CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PARECER nº 2.480.626, ENVIAM-

10/02/2019

Parecer Consubstanciado Emitido

Tipo de Notificação:

Situação da Notificação:

Data do Envio:

Justificativa:

Detalhe:

DADOS DA NOTIFICAÇÃO

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.020-050

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Francisco de Castro, 55
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

Continuação do Parecer: 3.164.717

-OBJETIVO PRIMÁRIO: Verificar se o Programa de Reabilitação Profissional do INSS cumpre com o

objetivo de proporcionar a reabilitação profissional de seu público-alvo bem como permite que, com esse

processo, este esteja preparado para (re)inserção no mercado de trabalho, tendo como cenário a diminuição

do papel do estado no desenvolvimento das políticas sociais " sob a égide do neoliberalismo" e a

precarização do mundo do trabalho, marcado pelo recuo dos direitos trabalhistas, desemprego,

terceirização, fragmentação dos sindicatos, entre outros.

Objetivo da Notificação:

sem alteração:

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de notificação (N2):

Justificativa para a notificação:

1-Em resposta ao parecer nº 2.480.626, item 2 (Favor enviar a autorização do INSS assim que for possível)

o pesquisador, em arquivo "Solicitação de Autorização para Aplicação de Entrevista.pdf" encaminha a

autorização parcial por parte do INSS.

Conforme consta nas folhas 23 e 38 do referido documento, a Divisão de Saúde do Trabalhador (DIRSAT)

não autorizou a entrevista com servidores subordinados à Diretoria de Saúde do Trabalho (na qual se

enquadram os profissionais do Programa de Reabilitação Profissional). Todavia, afirmam não ser de sua

competência a autorização para entrevista com os segurados.

Dessa forma, entende-se como parcialmente aprovado o pedido de autorização para pesquisa qualitativa, a

qual deverá envolver apenas os sujeitos que participaram do Programa, mas não os profissionais.

Assim sendo, solicita-se ao CEP envio de confirmação de autorização para início das entrevistas com os

segurados reabilitados.

2-Em resposta ao solicitado nas considerações finais (O CEP informa que a partir desta data de aprovação,

é necessário o envio de relatórios parciais), no que tange ao desenvolvimento da dissertação, esta se

encontra na fase da pesquisa bibliográfica com escrita parcial dos dois

Comentários e Considerações sobre a Notificação:

04.020-050

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Francisco de Castro, 55
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSITÁRIO DA

Continuação do Parecer: 3.164.717

primeiros capítulos. O projeto de pesquisa já foi aprovado em Qualificação realizada em 10/12/2018. Nesta,

em virtude de parecer da DIVSAT constante da folha 23 (o parecer da folha 38 somente veio a

conhecimento da presente pesquisadora em fevereiro de 2019), a banca examinadora trouxe como

sugestão fazer levantamento documental e análise das regulamentações mais recentes que norteiam o

Programa de Reabilitação Profissional do INSS. Por conta disso, há possibilidade futura de mudança no

título da dissertação.

-Documentos obrigatórios apresentados para a notificação:

1- esclarecimentos sobre o Relatório parcial;

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

sem recomendações

Recomendações:

O CEP/UNIFESP aprova o relatório parcial que foi enviado.

Entretanto, referente aos outros tópicos, o CEP/UNIFESP considera:

1-Se a Divisão de Saúde do Trabalhador (DIRSAT) não autorizou a entrevista com servidores subordinados

à Diretoria de Saúde do Trabalho,  as entrevistas não poderão ser realizadas;

2- Quantos aos segurados: as entrevistas com os segurados só poderão ser realizadas, se tanto o

recrutamento/convite, assim como as entrevistas, não ocorrerem dentro das dependências da Diretoria de

Saúde do Trabalho ou de outro local ligada a ela.

ATENÇÃO: qualquer alteração no projeto (no presente caso, a retirada de um grupo de participantes, assim

como uma possível mudança de título) deve ser comunicada ao CEP/UNIFESP na forma de emenda (e não,

notificação). Desta forma, a presente notificação está aprovada no que se refere aos esclarecimentos

quanto ao relatório, mas  as outras alterações deverão ser comunicadas na forma de emenda. Ao submeter

a emenda:

- enviar carta justificativa, informando a não participação dos servidores da DIRSAT, informar a manutenção

das entrevistas com os segurado, informando o local de recrutamento e das entrevistas com os segurados

(Atenção: as entrevistas estão autorizadas contanto que não ocorram na DIRSAT)

-anexar projeto corrigido, com as alterações inseridas (e marcadas ou destacadas).

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

04.020-050

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Francisco de Castro, 55
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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Continuação do Parecer: 3.164.717

Pela presente notificação, o CEP/UNIFESP considera o Relatório Parcial aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

SAO PAULO, 22 de Fevereiro de 2019

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador(a))

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Envio de Relatório
Parcial

Relatorio_parcial.docx 10/02/2019
21:37:36

ANGELA CRISTINA
PIEDADE

Postado

Envio de Relatório
Parcial

Relatorio_parcial.pdf 10/02/2019
21:37:42

ANGELA CRISTINA
PIEDADE

Postado

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

04.020-050

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Francisco de Castro, 55
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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ANEXO 3 – RESPOSTA DO E-SIC SOBRE OS DADOS QUANTITATIVOS 
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  Dados do Pedido 

 
Protocolo 37400005226201831 
Solicitante ANGELA CRISTINA PIEDADE MEDEIROS 
Data de Abertura 02/07/2018 20:39 
Orgão Superior Destinatário ME - Ministério da Economia 
Orgão Vinculado Destinatário INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Prazo de Atendimento 23/07/2018 
Situação Respondido 
Status da Situação Não se trata de solicitação de informação 
Forma de Recebimento da 
Resposta 

Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Solicitação de autorização para uso de dados quantitativos do 
Programa de Reabilitação Profissional da APS Santos 

Detalhamento Solicitação de autorização para compilação e análise dos 
dados conforme segue: 
1) Levantamento da quantidade de desligados durante os anos 
de 2014 a 2017 na APS Santos e, desses, qual foi o motivo de 
desligamento (Retorno à função diversa, Recusa, Abandono 
etc). O objetivo é verificar quantos foram desligados com alta 
e certificado de Reabilitação; 
2) Levantamento da quantidade de desligados durante os anos 
de 2014 a 2017 na APS Santos com indicação de alta com 
certificado por condição do vínculo empregatício após um ano 
da data de desligamento. 
Tais dados já são produzidos periodicamente no meu cotidiano 
de trabalho de maneira obrigatória a fim de alimentar a 
estatística do Programa de Reabilitação Profissional, portanto 
não caracterizam “trabalho extra”. Ademais, já conto com eles, 
não necessitando do repasse de qualquer órgão ou de outro 
servidor, apenas solicito a autorização de uso. 
ATENÇÃO: MAIS DETALHES EM RELATÓRIO ANEXO 

  
 

 

     
  Dados da Resposta 

  
Data de Resposta 16/07/2018 14:28 
Tipo de Resposta Não se trata de solicitação de informação 
Classificação do Tipo de 
Resposta 
 

 

Resposta 
Prezada Senhora, 

Esclarecemos que a  Lei de Acesso à  Informação (nº 12.527, de 

2011 - LAI) não ampara a formulação de consultas, reclamações 

e denúncias, bem como pedidos de providências para a 

Administração Pública Federal ou solicitações de indenizações. 

Os pedidos devem veicular, nos termos do inciso I do art. 4º da 

LAI, o acesso a dados públicos processados ou não, que podem 
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ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, 

contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

  

Feitas as considerações iniciais esclarecemos que o SIC não é o 

canal para requerimentos  e autorizações de uso de informações 

constantes dos Sistemas de Gerenciamento de Dados do INSS. Em 

se tratando de servidor do INSS a solicitação de extração 

e  utilização dos dados deverá  ser direcionada à Diretoria de 

Saúde do Trabalhador: 

01.400.11 - COORDENAÇÃO DE 
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CREABP 

Email: creabp@inss.gov.br 

Endereço: SAUS QUADRA 2 BLOCO O 

Bairro: ASA SUL CEP: 70070946 

Município: 23001 - UF: DF 

Telefone: (61) 33134677  

  

  

O SIC não substitui os canais de atendimento do INSS, registrando 

que  da resposta cabe recurso à Assessoria de Comunicação 

Social , no prazo de dez dias, nos  termos do artigo 21 do Decreto 

nº  7.724/2012. 

  

Atenciosamente, 

Serviço de Informações ao Cidadão – INSS 

Responsável pela Resposta Serviço de Informações ao Cidadão  
Destinatário do Recurso de 
Primeira Instância: 

Antônio Augusto Brentano 

Prazo Limite para Recurso 26/07/2018 

  
Classificação do Pedido  

  
Categoria do Pedido Pessoa, família e sociedade 
Subcategoria do Pedido Previdência social 

Número de Perguntas 1 
 

     
 Histórico do Pedido 

   
Data do evento Descrição do evento Responsável 

  

mailto:creabp@inss.gov.br
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02/07/2018 20:39 Pedido Registrado para para o Órgão 
INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social 

SOLICITANTE 

16/07/2018 14:28 Pedido Respondido ME - Ministério da 
Economia/INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social 

16/07/2018 18:34 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE 

20/07/2018 07:53 Recurso de 1a. instância respondido INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social 

 

     
 Dados do Recurso de 1ª Instância 

Órgão Superior Destinatário ME - Ministério da Economia 
Órgão Vinculado Destinatário INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Data de Abertura 16/07/2018 18:34 
Prazo de Atendimento 23/07/2018 
Tipo de Recurso Outros 

  
Justificativa  
Venho recorrer da resposta sobre fluxo de pedido de autorização para uso de dados 
quantitativos. Como pode ser observado em arquivo anexo encaminhado a mim pelo SOGPSP 
Santos via mail, "Para utilizar os dados institucionais no seu trabalho é necessário que o INSS 
autorize formalmente e a solicitação é mesmo pelo e-sic!". Assim sendo, solicito a apreciação e 
encaminhamento necessário para pedido de autorização de uso de dados, conforme indicação 
do próprio INSS. Ademais, não se compreende o motivo de tal resposta já que um colega perito, 
o qual trabalha na mesma Agência que eu, conseguiu por este mesmo trâmite a autorização de 
pesquisa quantitativa para a realização de sua pesquisa acadêmica. 

 
Resposta ao Recurso de 1ª Instância 
 

  
Data da Resposta 20/07/2018 07:53 
Prazo para Disponibilizar 
Informação 

- 

Tipo Resposta Indeferido 
Justificativa  

Prezada Senhora, 

Observados os termos do recurso interposto, esclarecemos novamente que  o SIC não 

é o canal para solicitação e concessão de  autorização de uso de informações constantes dos Sistemas 

de Gerenciamento de Dados do INSS, aos quais o próprio solicitante (servidor) já possua acesso. 

Os dados solicitados  podem ser fornecidos pelo SIC, mas a autorização para utilização de dados 

extraídos pelo solicitante não. 

Nesse sentido, recomendamos  que cadastre nova solicitação requerendo o fornecimento dos 

dados  relacionados nos itens 1 e 2 do pedido. A solicitação será encaminhada às áreas técnicas 

responsáveis pelos registros e o dados fornecidos serão encaminhados/respondidos pelo SIC 

observado o prazo previsto no  § 1º do art. 11 da Lei de Acesso à Informação. 

  



169 
 

 

Da resposta cabe recurso nos termos do parágrafo único do art. 21 do Decreto nº 7.724, de 2012. 

Atenciosamente 

Chefe da Assessoria de Comunicação Social do INSS 

 

 

Responsável pela Resposta Chefe da Assessoria de Comunicação Social  do INSS 
Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância 

Presidente do INSS 

Prazo Limite para Recurso 01/08/2018 
 

     
 
 
  Dados do Pedido 

 
Protocolo 03006005944201920 
Solicitante ANGELA CRISTINA PIEDADE MEDEIROS 
Data de Abertura 28/08/2019 20:21 
Orgão Superior Destinatário ME - Ministério da Economia 
Orgão Vinculado Destinatário INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Prazo de Atendimento 18/09/2019 
Situação Respondido 
Status da Situação Não se trata de solicitação de informação 
Forma de Recebimento da 
Resposta 

Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Solicitação de autorização para uso de dados quantitativos do 
Programa de Reabilitação Profissional da APS Santos 

Detalhamento Em conformidade à orientação do CFAI (anexa), solicito 
autorização para uso dos dados abaixo para a minha 
dissertação, intitulada “O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL E A REINSERÇÃO NO MUNDO DO 
TRABALHO: A VISÃO DO REABILITADO”, requisitada para 
obtenção do título de mestre em Serviço Social e Políticas 
Sociais da Unifesp, conforme descrição a seguir: 
 
1) Número de segurados desligados do Programa de 
Reabilitação Profissional na APS Santos, entre 2014 e 2018, 
por motivo de desligamento (Alta com emissão de certificado, 
Recusa, Abandono, Transferência, Intercorrência Médica, 
Aposentadoria por Invalidez e outros). 
 
2) Número de segurados desligados do Programa de 
Reabilitação Profissional na APS Santos, entre 2014 e 2018, 
por Alta e emissão de certificado (códigos 4.40 e 4.42), por 
situação de vínculo empregatício após um ano de 
desligamento do Programa. 
 
Saliento que os dados já se encontram comigo, demandando 
apenas autorização, não seu envio ou compilação, pois este 
trabalho será realizado por mim. 
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Grata pela atenção. 

  
 

     
  Dados da Resposta 

  
Data de Resposta 30/08/2019 08:22 
Tipo de Resposta Não se trata de solicitação de informação 
Classificação do Tipo de 
Resposta 
 

 

Resposta 
Prezada Senhora,   

Preliminarmente esclarecemos que a  Lei de Acesso 

à  Informação (nº 12.527, de 2011 - LAI) não ampara a 

formulação de consultas, reclamações e denúncias, bem como 

pedidos de providências para a Administração Pública Federal. 

Os pedidos devem veicular, nos termos do inciso I do art. 4º da 

LAI, o acesso a dados públicos processados ou não, que podem 

ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, 

contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

Feitos os esclarecimentos relativos aos pedidos de informação a 

serem atendidos com fundamento na Lei nº 12.527, de 2011, 

informamos  que o Serviço de Informações ao Cidadão não é 

responsável pela autorização de uso de dados/informações que 

já se encontram de posse de servidores da Autarquia. 

O Serviço de Informações ao Cidadão 

fornece  dados  formalmente disponibilizados pelas áreas 

técnicas responsáveis, em resposta à pedidos cadastrados no e-

SIC. 

Nesse sentido, recomendamos que entre em contato com a 

Divisão de Reabilitação Profissional vinculada à Coordenação-

Geral de Pagamento e Gestão  de Serviços Previdenciários  da 

Diretoria de Benefícios, a fim de que se manifestem sobre a 

possibilidade de utilização dos dados que já se encontram em 

sua  posse (dgarp@inss.gov.br  c/c elisa.borges@inss.gov.br). 

Destacamos que em havendo autorização da área técnica,  deverá 

ser observado o disposto no § 3º,  inciso II do  art. 31 da Lei nº 

12.527, de 2011, sendo vedada a identificação da pessoa a que as 

informações se referirem. 

“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser 
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais. 

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de 
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a 

  

mailto:elisa.borges@inss.gov.br
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contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por 
terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da 
pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata 
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será 
exigido quando as informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa 
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 
exclusivamente para o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo 

vedada a identificação da pessoa a que as informações se 

referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial; 

IV - à defesa de direitos humanos; ou 

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.” 

  

Da resposta cabe recurso fundamentado  nos  termos do artigo 21 

do Decreto nº  7.724/2012. 

  

Atenciosamente, 

Serviço de Informações ao Cidadão – INSS 

Responsável pela Resposta Serviço de Informações ao Cidadão  
Destinatário do Recurso de 
Primeira Instância: 

Chefe da Assessoria de Comunicação Social do INSS 

Prazo Limite para Recurso 11/09/2019 

  
Classificação do Pedido  

  
Categoria do Pedido Pessoa, família e sociedade 
Subcategoria do Pedido Previdência social 

Número de Perguntas 1 
 

     
 Histórico do Pedido 

   
Data do evento Descrição do evento Responsável 
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28/08/2019 20:21 Pedido Registrado para para o Órgão 
INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social 

SOLICITANTE 

30/08/2019 08:22 Pedido Respondido ME - Ministério da 
Economia/INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social 
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ANEXO 4 – RESPOSTA DO INSS A RESPEITO DA PESQUISA 

QUALITATIVA 

 

  



Angela
Retângulo



Angela
Retângulo
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APÊNDICE 1 – PROJETO DE PESQUISA ORIGINAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS 

SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa 

Reabilitação Profissional para quê?: 

Estudo sobre eficácia e efetividade do Programa 

desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos (SP) 

2017 
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ANGELA CRISTINA PIEDADE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa 

Reabilitação Profissional para quê?: 

Estudo sobre eficácia e efetividade do Programa 

desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

 

 

Projeto para elaboração de 

Dissertação a ser apresentado como 

exigência parcial para obtenção do 

título de Mestre em Serviço Social e 

Políticas Sociais pela Universidade 

Federal de São Paulo. 

Linha de pesquisa 2: Trabalho, 

Movimentos Sociais e Políticas 

Sociais. 

 

 

 

 

 

Santos (SP) 

2017 
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Delimitação do tema 

Estudo sobre eficácia e efetividade53 da atuação do Programa de Reabilitação 

Profissional do INSS na Agência da Previdência Social (APS) de Santos (SP) por meio 

de proposta de construção de indicadores quanti e qualitativos, tendo como cenário a 

precarização do mundo do trabalho (aumento do desemprego, flexibilização das leis 

trabalhistas, terceirização, entre outros) e diminuição do papel do Estado sob a égide 

do neoliberalismo. 

 

Justificativa 

Conforme salientado por Arretche (2009), a avaliação envolve um julgamento, 

uma aprovação ou desaprovação de uma determinada política ou programa público. 

Assim sendo, não é possível falar-se em neutralidade nem que ela seja erigida apenas 

pelo desenvolvimento de instrumentais e técnicas. 

 

A ênfase na aplicação de um arsenal de métodos e técnicas avaliativas, 
desprovido de criticidade acerca do conteúdo e papel do Estado e das 
políticas sociais no enfrentamento das desigualdades sociais, levou a uma 
profusão de produções teóricas sobre avaliação, mais preocupada com a 
medição e desempenho de uma suposta intervenção técnica e neutra do 
Estado, do que interessadas em revelar suas funções e papel na produção e 
reprodução das desigualdades sociais [...]. Ao contrário, a avaliação de 
políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar 
em que medida as políticas e programas sociais são capazes e estão 
conseguindo expandir direitos, reduzir desigualdades e propiciar a equidade. 
(BOSCHETTI, 2009, p. 578) 

 

Nas políticas públicas, existem três modalidades de avaliação: a por metas, por 

processos e por impacto. A primeira visa averiguar o êxito do programa comparando as 

metas propostas e as alcançadas. A de processos tem como objetivo avaliar a execução 

dos procedimentos na implementação dos programas, detectando falhas e obstáculos 

para sua realização. Por fim, a terceira busca correlacionar a existência de um 

determinado projeto ou programa com os efeitos causados no cotidiano do público-alvo. 

É sobre a última modalidade que se pretende debruçar o presente projeto de 

pesquisa no que tange ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS, o qual tem 

como objetivo garantir a reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao 

mercado de trabalho dos segurados incapacitados por doença ou acidente de 

 
53 Eficácia: relação entre objetivos previstos e alcançados. Efetividade: impacto nas condições de vida 
de uma determinada população após a implantação de uma política pública. 
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qualquer natureza impossibilitados de voltarem à função de origem. Ele conta 

atualmente com os seguintes instrumentos de mensuração da qualidade do serviço: 

a) Pesquisa da fixação no mercado de trabalho: caracteriza-se por uma 

entrevista com usuários seis meses e um ano após a conclusão do 

Programa (nos casos de alta com certificado). Visa mensurar se este de 

fato foi reinserido no mercado de trabalho; 

b) BERP: constitui-se em um levantamento de dados como total de 

segurados desligados, motivo de desligamento, inseridos no programa 

bem como tempo de permanência neste. 

Através desses instrumentos, é prevista a construção dos seguintes 

indicadores: 

a) Índice de Segurados Reabilitados (ISR): avalia o percentual de 

segurados que, após passarem pelo Programa, tiveram indicação de 

retorno ao trabalho. O cálculo é feito pela divisão do número de 

segurados reabilitados dividido pelos que foram elegíveis multiplicado 

por 100. É considerado um bom índice entre 50% e 100%, atenção entre 

20% a 49% e crítico menos de 20%; 

b) Tempo Médio de Permanência do Segurado em Processo de 

Reabilitação Profissional (TMPRP): visa mensurar o tempo de 

permanência no Programa, desde o encaminhamento pela perícia até 

sua conclusão.  

No entanto, ainda que preveja tais ferramentas, na prática, estas não são 

aplicadas ou são negligenciadas. 

 

O exame acurado do Serviço permitiu constatar que nesses últimos anos não 
tem havido monitoramento, acompanhamento nem avaliação das ações 
interventivas desenvolvidas. Os dados de atendimento são mensalmente 
sistematizados e transformados em estatística, mas se não é capaz de influir 
nas tomadas de decisões são inócuos. De igual forma o acompanhamento e 
pesquisa de fixação, cuja previsão está na legislação, mas é negligenciada, 
tanto na sua organização, quanto na sistematização das informações. 
(ARAÚJO, 2016, p. 12) 

 

O profissional “da ponta” executa suas atividades sem saber se sua atuação 

está desenvolvendo impactos positivos no futuro do segurado. Ou seja, não é 

possível mensurar, por exemplo, se os participantes, após serem desligados da 

Reabilitação e receberem alta, de fato, lograram ser reinseridos no mercado do 
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trabalho. É imprescindível, portanto, pensar-se em ferramentas de avaliações sobre 

os impactos do Programa. Caso contrário, corre-se o risco que sua execução torne-

se mecânica, tarefeira e vazia de sentido e significações, tanto para o profissional 

quanto para o segurado. 

Ademais, questiona-se se é possível garantir-se a chamada eficácia e 

efetividade do Programa tendo como parâmetro que, tal qual os demais serviços e 

benefícios ofertados pela Política de Previdência Social, este sofreu e continua a sofrer 

os impactos dos ditames neoliberais desde os anos 1990, quer seja, o enxugamento da 

aparelhagem do Estado, privatização, ajuste fiscal e extinção de direitos sociais, com 

consequente diminuição de verba e recursos humanos para este serviço. 

Junta-se a isso as condições ofertadas pelo mercado de trabalho atual, 

marcado pela reestruturação produtiva com implementação de novos padrões 

tecnológicos e de organização do trabalho e consequente enxugamento da força de 

trabalho, flexibilização e desregularização dos direitos trabalhistas (terceirização, 

contratações temporárias etc), vide a atual Contrarreforma Trabalhista54. O resultado 

é a elevação do desemprego até então entre grupos integrados ao sistema produtivo, 

aumento da informalidade e das desigualdades socioeconômicas (ANTUNES, 2011). 

 

Objetivo geral 

Verificar se o Programa de Reabilitação Profissional do INSS cumpre com o 

objetivo de proporcionar a reabilitação profissional de seu público-alvo bem como 

permite que, com esse processo, este esteja preparado para (re)inserção no mercado 

de trabalho, tendo como cenário a diminuição do papel do Estado no desenvolvimento 

das políticas sociais – sob a égide do neoliberalismo – e a precarização do mundo do 

trabalho, marcado pelo recuo dos direitos trabalhistas, desemprego, terceirização, 

fragmentação dos sindicatos, entre outros. 

 

 

 

 
54 O termo Contrarreforma é usado em consonância ao defendido por Behring (2003), quer seja, a 
Reforma possui sentido de ganhos à classe trabalhadora, o que certamente não é característica do 
presente momento. “Mesmo que o termo reforma seja apropriado pelo projeto em curso no país ao se 
auto-referir, partirei da perspectiva de que está diante de uma apropriação indébita e fortemente 
ideológica da ideia reformista, a qual é destituída de seu conteúdo progressista e submetida ao uso 
pragmático, como se qualquer mudança significasse uma reforma, não importando seu sentido, suas 
consequências sociais e direção sociopolítica” (2003, p.128). 
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Objetivos específicos 

Levantar as ferramentas atuais de aferição de eficácia e efetividade do 

Programa de Reabilitação Profissional. 

 

Construir indicadores para estudo de eficácia e efetividade do Programa de 

Reabilitação Profissional, tomando como exemplo os dados quantitativos disponíveis 

na APS Santos. 

 

Compreender, com base em pesquisa qualitativa aplicada junto a participantes 

e profissionais do Programa de Reabilitação Profissional da Gerência Executiva (GEX) 

de Santos, o resultado da aplicação dos indicadores de eficácia e efetividade, 

buscando esmiuçar os motivos de seu resultado com base na realidade de condições 

de trabalho do Programa de Reabilitação bem como determinantes externos 

(condições do mercado de trabalho atual, das demais políticas sociais, realidade 

socioeconômica e profissional do público-alvo etc).  

 

Procedimentos metodológicos 

Primeiramente, será realizada pesquisa bibliográfica para construção dos 

marcos teóricos e conceituais pertinentes ao tema da pesquisa, conforme segue: 

a) Trabalho: seu significado enquanto fundante do ser social; capitalismo, 

trabalho e estranhamento; modo de produção e reprodução social capitalista 

como produtores de sofrimento físico e psíquico à classe trabalhadora. 

b) Estado, Políticas Sociais e Reabilitação Profissional: concepções sobre 

Estado e Políticas Sociais; qual seu papel na sociedade capitalista no 

atendimento de interesse antagônicos entre classe burguesa e trabalhadora; 

história do desenvolvimento das Políticas Sociais e de que maneira a 

Reabilitação Profissional de insere neste contexto. 

c) Avaliação de políticas públicas: concepção e breve histórico; importância 

para formulação e execução dos programas, serviços e projetos; diferentes 

modalidades de avaliação, uso dos indicadores sociais55; limites e 

possibilidades da pesquisa quanti e qualitativa. 

 
55 Medida em geral quantitativa (taxas, proporções, médias etc.) dotado de um significado social 
substantivo utilizado para quantificar um conceito social abstrato. Funciona como instrumento para 
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No que tange à pesquisa aplicada, optou-se inicialmente por levantamento de 

dados quantitativos como forma de aproximação e construção de uma visão geral no 

que tange aos resultados do Programa. 

 

Amplamente utilizado na condução da pesquisa, o método quantitativo 
representa, em princípio, a intenção de garantir precisão dos resultados, 
evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 
consequentemente uma margem de segurança quanto às inferências. 
(RICHARDSON, 1999, p.70) 

 

Assim sendo, para a aplicação da pesquisa quantitativa, será utilizada a 

seguinte metodologia: 

a) Indicador de eficácia: tendo como parâmetro que o objetivo principal do 

Programa é proporcionar os meios de reeducação ou readaptação 

profissional para o retorno ao mercado de trabalho dos segurados 

incapacitados por doença ou acidente, a função desse indicador é apontar 

que, dos casos desligados do serviço, quantos de fato tiveram este fim. Para 

tanto, será feito o levantamento da quantidade de desligados durante o ano 

de referência e, desses, quantos tiveram indicação de retorno ao trabalho 

após passarem pelo processo de reabilitação. 

b) Indicador de efetividade: apesar de a Reabilitação não ter obrigação em 

inserir ou reinserir o segurado em um trabalho, espera-se como resultado 

final que, através do processo de qualificação durante o Programa, a pessoa 

encontre meios suficientes para tal. Para mensurar tal aspecto, será realizado 

o levantamento da quantidade de desligados durante o ano de referência com 

indicação de alta com certificado. Após um ano da data do desligamento, 

verifica-se se esses estão inseridos em trabalhos formais (como empregado, 

autônomo, empresário ou avulso). 

A base de dados para ambos está erigida sobre o BERP, o Cadastro Nacional 

de Informação Social (CNIS) e fichas com dados dos segurados desligados do 

Programa. Optou-se por não abordar o estudo de eficiência visto não haver 

possibilidade de fazer levantamento do orçamento aplicado especificamente para o 

 
monitoramento da realidade social, servindo como base para formulação e avaliação das políticas 
públicas (JANUZZI, 2009). 
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Programa de Reabilitação na APS Santos. Este local foi escolhido devido a presente 

pesquisadora trabalhar neste local. 

Todavia, reconhece-se que o levantamento e análise dos dados quantitativos é 

insuficiente para apreender todos os aspectos do objeto de pesquisa. Assim sendo, faz-

se necessária a pesquisa qualitativa, através do uso do instrumento entrevista 

semiestruturada (por aplicação de roteiro de perguntas56), com segurados que 

participaram da Reabilitação bem como profissionais que atuam nele no âmbito da 

Gerência Executiva de Santos. A pesquisa qualitativa possibilita captar “o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 2003, p. 21-22). 

A escolha por esse tipo de investigação tem como objetivo apreender com mais 

profundidade o olhar desses sujeitos. Os resultados obtidos serão trabalhados através 

da construção de categorias de análise. Ampliou-se o universo de pesquisa qualitativa 

para a Gerência visto que a APS Santos conta apenas com uma profissional de 

referência na Reabilitação (a presente pesquisadora). Dessa forma, abre-se a 

possibilidade de que profissionais das demais APSs de municípios vizinhos possam 

ser incluídos nas entrevistas. 

Acredita-se que a expansão da aplicação da pesquisa qualitativa às cidades do 

entorno não será dissonante da pesquisa quantitativa em Santos por estarmos 

inseridos em uma Região Metropolitana com características socioeconômicas 

similares. Ademais, visto ser o INSS uma autarquia federal, o segurado pode ter o 

benefício na APS de escolha, sendo comum o atendimento de reabilitandos não 

necessariamente moradores do mesmo município. A fim de não haver influência da 

presente pesquisadora, não serão entrevistados os segurados que tenham sido 

acompanhados por esta. 

A abordagem dos sujeitos será realizada através de contato prévio após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, caso haja 

dificuldade em se obter autorização para realização das entrevistas por parte do INSS, 

lança-se como alternativa a avaliação das fichas de pesquisa de fixação, além de 

levantamento documental/bibliográfico dos indicadores já disponíveis. 

  

 
56 Será verificada a possibilidade de realização de pré-teste com um profissional e um segurado outrora 
participante do Programa.  
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Roteiro das entrevistas 

 

1) Ao/À Profissional de Referência 

 
a) No seu entender, o que significa reabilitar profissional? E o que significa atuar 

no Programa de Reabilitação Profissional? 

 

b) Para você, quais são os fatores facilitadores e dificultadores que o Programa 

oferece para a reabilitação dos/as segurados/as? E quais são os facilitadores 

e dificultadores externos ao Programa que influenciam seu funcionamento 

(exemplo: participação das empresas, situação economia atual, relação com 

as demais políticas públicas, entre outros)? 

 

c) Qual o perfil socioprofissional que você encontra entre os/as atendidos/as e de 

que maneira ele interfere no resultado do Programa? De que maneira costuma 

ocorrer o envolvimento do/a segurado/a na Reabilitação? 

 

d) Você acredita que o Programa de Reabilitação propicia os meios para a 

reabilitação profissional do/a segurado/a e consequente reinserção no mercado 

de trabalho? Por quê? 

 

e) Você possui acesso a algum indicador referente à Reabilitação? Existe algum 

que aponte a respeito do percentual/quantidade de segurados/as 

reabilitados/as em Programa? Após a alta do/a segurado/a, você tem acesso a 

algum indicador ou pesquisa que aponte sobre sua situação de retorno ao 

mercado de trabalho? Enfim, você tem como avaliar o impacto do seu trabalho? 
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2) Ao/À Reabilitado/a 

 

a) Como foi sua experiência de afastamento do trabalho? O que ocorreu neste 

período? 

 

b) Como foi participar da Reabilitação Profissional? Quais as atividades que você 

executou enquanto estava em Programa? 

 

c) Você se sentia apto/a participar do Programa? Sentia-se apto/a a retornar ao 

trabalho após sua conclusão? 

 

d) (Para o/a segurado/a empregado/a antes do afastamento) – Após concluir a 

Reabilitação, você voltou à empresa de vínculo? Permaneceu empregado/a? 

O que aconteceu após sair do auxílio-doença? Houve retorno ao trabalho? 

Chegou a tentar retomar o benefício? 

 

e) (Para o/a segurado/a avulso/a, autônomo/a, empregado/a doméstico/a ou 

desempregado/a antes do afastamento) – O que aconteceu após sair do 

auxílio-doença? Houve tentativa de inserção em um emprego? Chegou a se 

inserir em algum trabalho (como empregado/a, avulso/a, autônomo/a ou na 

informalidade)? Chegou a tentar retomar o benefício? 

 

f) (Para o/a segurado/a que declarou ter feito tentativa de retorno ao trabalho) – 

As atividades desenvolvidas enquanto estava em Programa (treinamento, 

curso de capacitação, profissionalizante etc) lhe ajudaram a se reinserir no 

mercado de trabalho? O Certificado de Reabilitação Profissional lhe auxiliou 

nesta busca? 

 

g) (Para o/a segurado que declarou não ter tentado voltar ao trabalho) – Por que 

não realizou chegou a retornar à empresa de vínculo ou se inserir em um 

trabalho? 

 

h) Por fim, o que significa trabalho para você? Como foi sua vida no trabalho? 
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Cronograma de execução 

ATIVIDADES 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO 

2017 2018 2019 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Consolidação do 
projeto de pesquisa 

X X X X X                   

Pesquisa 
bibliográfica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X       

Elaboração do 
projeto de 

qualificação 
     X X X X X X X X           

Defesa do projeto de 
qualificação 

             X          

Coleta dos dados 
quantitativos 

                 X X X X   

Realização das 
entrevistas 

               X X X X X X   

Compilação e 
análise de dados 

                  X X X X  

Desenvolvimento 
final da dissertação 

              X X X X X X X X X 

Defesa da 
dissertação 

                      X 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado(a) Senhor(a) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo. As informações existentes neste 
documento são para que entenda com clareza seus objetivos bem como que sua participação é 
voluntária. Após serem esclarecidas as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte deste 
estudo, solicita-se a assinatura ao final deste documento, em duas vias, sendo uma da pesquisadora 
responsável e a outra a sua. 

Esta pesquisa configura-se em um estudo de impacto do Programa de Reabilitação do INSS 
intitulado “O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E A REINSERÇÃO NO MUNDO DO 
TRABALHO: A VISÃO DO REABILITADO”, dissertação desenvolvida por Angela Cristina Piedade 
Medeiros, do curso de Mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais, da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) – Campus Baixada Santista, sob orientação do Professor Doutor Daniel Arias 
Vazquez. Tem como objetivo verificar se o Programa cumpre com o objetivo de proporcionar a 
reabilitação profissional de seu público-alvo bem como permite que, com esse processo, este esteja 
preparado para (re)inserção no mercado de trabalho, tendo como cenário a diminuição do papel do 
Estado no desenvolvimento das políticas sociais – sob a égide do neoliberalismo – e a precarização do 
mundo do trabalho. 

Será realizada uma entrevista semiestruturada com questões relacionadas à sua inserção na 
Reabilitação Profissional. Esta entrevista terá a duração aproximada de uma hora, sem ônus ao(à) 
entrevistado(a), e será gravada e posteriormente transcrita para análise de conteúdo. Os dados 
coletados serão utilizados para a dissertação, podendo o resultado ser divulgado a posteriori por meio 
de artigos científicos e/ou em eventos, sendo mantida em sigilo absoluto a identidade do(a) participante. 

A entrevista ocorrerá no local de escolha do(a) entrevistado(a), conforme agendamento prévio. 
Não são esperados riscos ou desconfortos relacionados a esse procedimento. Não haverá despesas, 
compensações ou benefícios diretos pela sua participação a qual deve ser livre e voluntária. Em virtude 
disso, o(a) senhor(a) não é obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 
solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 
desistir deste, não sofrerá nenhum dano ou prejuízo. A qualquer momento, poderá ter acesso à 
pesquisadora para esclarecimento de eventuais dúvidas bem como do resultado da pesquisa. 
 
_________________________________ 
Assinatura da pesquisadora responsável 
 
 
Eu, _____________________________________, RG: _______________________ acredito ter sido 
suficientemente informado(a) a respeito das informações contidas neste documento descrevendo o 
estudo “O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E A REINSERÇÃO NO MUNDO DO 
TRABALHO: A VISÃO DO REABILITADO”, ficando claros para mim seus objetivos, procedimentos, 
riscos, garantia de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes bem como de como será 
minha participação, a qual é isenta de despesas. Declaro meu consentimento em participar da pesquisa 
como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos 
(divulgações em eventos e publicações) desde que preservada minha identidade. Estou ciente de que 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o estudo, sem penalidade 
ou prejuízo como também receberei uma via deste documento devidamente assinada pela 
pesquisadora. 
 
Santos (SP), _______ de _____________ de 20______. 
 
________________________________ 
Nome e assinatura do(a) entrevistado(a) 
 
Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, favor contatar pesquisadora responsável 
Angela Cristina Piedade Medeiros, email: angelapiedademedeiros@gmail.com / 
angela.medeiros31@hotmail.com.br. tel.: (13) 99756.0900, ou o Comitê de Ética da UNIFESP, 
Endereço: Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050, São Paulo/SP – Tel: (11) 
5571-1062, Fax: (11) 5539-7162, e-mail: cep@unifesp.edu.br. 
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