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Resumo: trata-se de uma reflexão acerca da importância da incorporação teórica e prática 
da categoria território pelo Serviço de Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do 
Seguro Social, uma vez que o Brasil é um país de muitas diversidades regionais e o modelo 
urbano-industrial em vigência não atende as especificidades territoriais. Para tanto, foi 
realizado revisão de literatura acerca do tema proposto e o recorte da Região Amazônica. 
Conclui-se que o modo como é operacionalizado o Serviço de Reabilitação Profissional não 
alcança a sua efetividade, pois o paradigma urbano-industrial que pauta o seu atendimento 
encontra-se esgotado. 

 

Palavras-chave: Reabilitação Profissional; Território; Região Amazônica; Paradigma Urban-
Industrial. 

 
Abstract: It is a reflection on the importance of theoretical development and practice of 
territory by the class of Rehabilitation of Professional Services of the National Institute of 
Social Security, since Brazil is a country of many regional differences and urban-industrial 
model in effect no It fulfills the territorial specificities. To this end, a review of the literature on 
the proposed topic and the cut of the Amazon region was carried out. We come to the 
conclusion that the way in which the Professional Rehabilitation Service is not operated 
reaches its effectiveness because the urban-industrial paradigm that guides its care has 
been exhausted. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pequenina e chamosa Tefé, cidade localizada no centro da Região Amazônica, a 

523 quilometros da cidade de Manaus, constituie em uma cidade polo, referência para os 

municípios circunvizinhos. Nao há estrada que conduza até lá, apenas vias áreas e 
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hidrográficas. Nela habita aproximadamente 62.230 pessoas que sobrevivem da agricultura 

de subsistência e do setor de serviços existente na sede do município (IBGE, 2017). 

Na expansão da rede de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

criou-se a Gerência Executiva de Tefé, que ratifica a importância dessa cidade para a 

região. A partir de então o Serviço de Reabilitação Profissional passou a ser oferecido pela 

Agencia da Previdência Social (APS) existente na cidade. Até então os segurados eram 

encaminhados para Manaus (AM). 

É nesse locus que em uma tarde de sol intenso que o senhor Ronaldo2 foi atendido 

pela equipe de Reabilitação Profissional local. O referido senhor é vinculado à empresa que 

atuava na região com desflorestamento. Foi encaminhado ao Serviço devido acidente de 

trabalho: lesionou o ombro quando galho caiu sobre ele. Ficou impossibilitado de exercer a 

mesma função, de modo que a perícia médica encaminhou-o para ser reabilitado. 

Esse senhor sempre viveu na região, a sua residência dista aproximadamente duas 

horas de barco da sede do município, quando o rio se encontra cheio. Na seca a distância 

multiplica. A vida sempre dificil o privou de frequentar a escola, hoje, com aproximdamente 

quarenta anos possui baixa escolarização e nenhuma qualificação profissional. 

Por outro lado, o Serviço de Reabilitação Profissional é normatizado por Manual de 

Procedimentos cujas orientações devem ser seguidas pelos profissionais. Encontra-se 

pautado em um modelo urbano-industrial, ou seja, os procedimentos ora vigentes foram 

elaborados tendo por referência o trabalhador urbano e vinculado à indústria. Como fica a 

situação do senhor Ronaldo diante desse paradigma de atendimento? 

Eis o desafio posto àquela equipe, e sobre o qual este artigo se propõe a discutir. 

Será que esse modelo vigente atende as necessidades postas pelo Roberto, as Marias, os 

Franciscos do interior da Região Amazônica? Para tanto, o aprofundamento dessa questão 

requer o trato teórico da categoria territorio e do paradima vigente que norteia as equipe de 

Reabitação Profissional. 

 

 

2. TERRITÓRIO: RELAÇÃO ENTRE ESPAÇO E PESSOAS 

 
A categoria território tem sido incorporada arcabouço teórico-prático das politicas 

sociais. Quando centramos a análise no campo da Seguridade Social, percebe-se que as 

políticas de saúde e assistência têm avançado nessas discussões. No caso da assistência 

social um dos eixos estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

é a territorialização. Já o Sistema Único de Saúde – SUS tem como uma de suas estratégias 

operacionais a territorialização. 
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 É nesse sentido que se questiona a politica previdenciária – politica que compõe o 

tripé da Seguridade Social – como ela se relaciona com essa categoria. Percebe-se que a 

política de previdência social não avançou significativamente nessa discussão. 

Evidentemente que na execução da política previdenciária há alguns poucos registro de 

experiências nas quais se observa na prática a incorporação e efetivação dessas categorias, 

em especial no âmbito dos serviços previdenciários. No entanto, são experiências 

localizadas e a depender dos arranjos locais. 

 De acordo com Melazzo e Nacimento, 

 

A configuração de uma política pública, territorialmente, articulada 
não se restringe à imposição ou transposição de uma lógica política 
administrativa para os territórios, mas deve ser baseada no 
reconhecimento das capacidades coletivas dos territórios enquanto 
espaços de vida e vivência com características políticas, econômicas 
e culturais. (2013, P.20) 

  

 

 Trazer à baila a questão territorial é reconhecer que a fragmentação não condiz com 

a proteção social. É também, em tempos de contrarreformas no campo da política social, 

reafirmar a perspectiva da Seguridade Social, que prevê um sistema de segurança e 

proteção mínima ao cidadão. Não se protege socialmente de forma desarticulada, nem 

fragmentada, pois uma única política pública não é capaz de abarcar todas as ndemandas 

postas pelo cidadão. 

 O território se forma a partir da relação entre o espaço e as pessoas que dele se 

apropriam. Nele a vida humana é realizada e incide diretamente na identidade social do 

sujeito. Para Koga (2003), 

 

O território diz respeito não somente aos aspectos objetivos da 
realidade vivida pelas populações, mas envolve igualmente sua 
dimensão subjetiva, que aparece de forma também concreta através 
das manifestações de sofrimentos, desejos, expectativas etc (P. 39).  

 

  

 A situação fática apresentada na introdução deste artigo trouxe à tona a história de 

um cidadão que possui sentimento de pertença a um território, o amazônico, cujas 

especificidades se colocam como desafio àquela equipe de Reabilitação Profissional do 

INSS. O fato de viver em uma ilha e viver na e daquela terra são os signos de 

reconhecimento de sua cidadania. É o fato do ainda apartamento da politica previdenciária 

da discussão de territorio que limita e desafia o fazer profissional dos que atuam na região 

amazonica, em especial com a população ribeirinha. 
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3. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E OS LIMITES DO 

MODELO URBANO INDUSTRIAL 

 
É na primeira metade do século XX no Brasil que as novas forças sociais se 

estruturam principalmente no meio urbano, deteriorando a hegemonia da oligarquia do café 

que dominou de 1989 a 1930. Forma-se aí o proletariado brasileiro, constituído 

essencialmente pelos trabalhadores estrangeiros, por escravos libertos e trabalhadores 

rurais oriundos regiões mais pobres. Esses trabalhadores estavam submetidos a condições 

objetivas de trabalho precárias, baixos salários, jornadas de trabalho extenuantes, além da 

exploração do trabalho de mulheres e crianças. 

Segundo Faleiros (2010), o período anterior a 1930, a politica voltada aos operários 

relacionava-se a díade assistência-repressão: “frente aos acidentados do trabalho a prática 

mais comum é enviá-los à Santa Casa de Misericórdia através da polícia que investiga o 

acidente” (p.53). 

Evidentemente que diante de condições de trabalho tão periclitantes, os 

trabalhadores pautam a questão do acidente de trabalho, além de outras pautas históricas, 

como redução da jornada de trabalho, questão salarial e melhores condições de trabalho. O 

inicio do século XX é marcado pela intensa mobilização dos trabalhadores, com destaque 

para greve de 1917. 

É nesse contexto que se desenvolve a Politica de Saúde e Segurança dos 

Trabalhadores. “A primeira legislação brasileira para acidentes do trabalho data de 1919. 

Baseava-se no „conceito de risco profissional‟, ou seja, considerava-o como risco próprio da 

profissão, e sustentava-se no principio da unicausalidade” (BARRETO, 2013, p.110). Essa 

lei estabeleceu o regime de indenização para os trabalhadores, quando perdas e danos 

decorrentes de acidentes de trabalho. 

Ainda nesse período é sancionada em 24 de janeiro de 1923, pelo presidente Artur 

Bernardes, a Lei Eloy Chaves (Decreto-lei nº 4.682/1923), que institui as caixas de 

aposentadorias e pensões (CAP) nas companhias ferroviárias, assegurando o direito 

àqueles que contribuíssem: socorro médico para si ou familiar, medicamentos com preço 

especial, aposentadoria e pensão para herdeiros em caso de morte. Em caso de acidente 

que resultasse em incapacidade permanente fazia jus o empregado a aposentadoria por 

invalidez. 

Com a crise do modelo agroexportador, a industrialização brasileira é impulsionada 

baseada na concepção de substituição de importações. No campo politico inicia-se a “era” 

Vargas. Nesse período a legislação de saúde e segurança no trabalho é modificada por 

duas vezes, em 1934 e 1944.  
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A primeira modificação não é profunda, mas a segunda estabelece maior 
intervenção do Estado no domínio dos seguros contra acidentes de trabalho e 
constitui os primeiros passos de uma política de reinserção do trabalhador na 
produção. Essas modificações não foram realizadas sem lutas e foram 
justificadas por um discurso de harmonia social e de colaboração de classes 
(FALEIROS, 2010, 22). 

 
É um período marcado pela “politica de integração e de controle dos trabalhadores”. 

No tocante aos serviços previdenciários as caixas de aposentadorias e pensões são 

substituídas pelos institutos de aposentadorias e pensões, de acordo com a categoria 

profissional. “Essa divisão fragmenta os trabalhadores e centraliza a administração, ao 

mesmo tempo em que conserva a heterogeneidade estrutura da produção” (FALEIROS, 

2010, p.116). 

É nesse contexto que se institui o Decreto Lei 7.036 de 10 de novembro 1944, que 

reformou a Lei de Acidentes de Trabalho, cujo capítulo XIV tratou acerca “Da Adaptação 

Profissional e do Reaproveitamento do Empregado Acidentado”. O serviço era destinado 

aos incapacitados para o trabalho, de modo a “restituir-lhe, no todo ou em parte a 

capacidade na primitiva profissão ou em outra compatível com as suas novas condições 

físicas”.  

O serviço estava pautado em dois eixos: reabilitação física e profissionalização. A 

primeira baseava-se na prática da fisioterapia, da cirurgia ortopédica e reparadora; enquanto 

o segundo mediante a instituição de escolas profissionais especiais. 

Percebe-se que a origem do Serviço se deu no contexto do processo de 

industrialização brasileira que forjou o modelo urbano-industrial, voltado ao trabalhador 

urbano, e vinculado a nascente indústria, a fim de atender a necessidade de acumulação do 

capital mediante reprodução da força de trabalho. 

Em consequência desse cenário, aumenta também o contingente de trabalhadores 

na indústria, que se mobilizam para pautar os seus direitos, dentre eles a aprovação da Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS), que irá ocorrer por meio da Lei 3.807, de 26 de 

agosto de 1960. Essas leis contem um capitulo que versa acerca da assistência reeducativa 

e a readaptação profissional, assim como o Decreto nº 48.959-A, de 19 de Setembro de 

1960, que a regulamenta. 

A referida Lei trata da reeducação e readaptação profissional, que poderia ser 

prestada por delegação pela ABBR - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação e 

instituições congêneres. Mas será o Decreto nº 53.264, de 13 de dezembro de 1963 que 

tratará especificamente acerca da Reabilitação Profissional da Previdência Social. 

O Decreto supramencionado com base na concentração de beneficiários não 

justificava a implantação do serviço em grande número de estados, visto aumentar o custo e 
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também devido ao reduzido número de especialista no território nacional em reabilitação 

profissional, decretou: 

 

Art. 1º A reabilitação profissional dos beneficiários da previdência social, 
prevista no art. 53 da Lei número 3.807 de 26 de agôsto de 1960, será 
prestada em regime de comunidade visando a proporcionar, aos beneficiários 
em geral o conjunto de medidas de reeducação e readaptação profissional 
indispensáveis à remoção das causas determinantes da incapacidade para o 
trabalho. 

 

O referido Decreto criou a Comissão Permanente de Reabilitação Profissional da 

Previdência Social (COPERPS), a quem cabia planejar, orientar, coordenar e fiscalizar a 

prestação do serviço de reabilitação profissional em todo território nacional. Também 

desvinculou o Serviço Social da Reabilitação Profissional, o cargo de Diretor do 

Departamento de Serviço Social e Reabilitação Profissional (DSRP), foram transformados 

em cargos de Diretor do Departamento de Serviço Social (DSS). 

O Decreto-lei nº 66, de 21 de novembro de 1966 que alterou dispositivo da LOPS e 

introduziu a obrigatoriedade para o segurado do processo de reabilitação:  

 

Art. 24, § 4º O segurado em gôzo de auxílio-doença ficará obrigado, 
sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se aos exames, 
tratamentos e processos de reabilitação profissional proporcionados 
pela previdência social, exceto tratamento cirúrgico. 

 

 Ainda nesse mesmo ano, o Decreto-Lei nº 723 unificou os Institutos de Aposentadoria 

e Pensões e criou o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Foi uma importante 

mudança na prestação dos serviços previdenciário no Brasil e coube ao Departamento 

Nacional de Previdência Social (DNPS) o acompanhamento das ações de reabilitação 

profissional. 

                                                 

3
 O referido Decreto não faz menção a Reabilitação Profissional. No entanto, o Decreto 

60.501, de 14 de março de 1967, que deu nova redação ao Regulamento Geral da Previdência 
Social, possui uma seção sobre Reabilitação Profissional, e no seu artigo 127 afirma que ela será 
prestada de acordo com as normas gerais expedidas pelo DNPS. Essa atribuição é ratificada pelo O 
Decreto nº 61.784, de 28 de novembro de 1967, que aprovou o regulamento de Seguro de Acidentes 
de Trabalho: a reabilitação profissional do acidentado obedecerá às normas gerais que forem 
expedidas pelo DNPS (art. 33, § 1º). 
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O ápice do serviço se deu nos anos de 1970, quando concentrou o maior volume de 

recursos financeiros e pessoal técnico especializado do então INPS.  As atividades eram 

desenvolvidas pelos Centros de Reabilitação Profissional (CRP) e os Núcleos de 

Reabilitação Profissional (NRP), com pequenas equipes, a qual em situação de maior 

complexidade referenciava os CRP. 

Na década de 1980 os CRP e NRP foram expandidos para todas as capitais dos 

estados e para cidades de grande porte. Mas foi também nesta década, que diante da falta 

de investimento governamental iniciou o desmantelamento da estrutura. 

Já na década 1990 ocorre a intensificação desse processo com a diminuição 

significativa do quadro de profissionais, pois com as alterações providas pelo Governo na 

legislação concernente a aposentadoria dos servidores públicos, levou um grande número 

de servidores a se aposentarem proporcionalmente, ao mesmo tempo em que não ocorreu a 

recomposição deste quadro, fato que afetou significativamente a qualidade dos serviços 

públicos. 

Com a criação do SUS, através da lei 8.080/1990, a reabilitação física até então 

oferecida pelo INPS passa a ser responsabilidade dos estados e municípios, fator decisivo 

para necessidade da revisão do modelo de reabilitação operacionalizado pelo Instituto. 

Nesse cenário, em 1995, é apresentado um novo modelo de reabilitação profissional, 

cuja concretização legal ocorre mediante publicação do Decreto nº 2.172/1997, o qual 

definiu como função básica da reabilitação profissional: avaliação do potencial laborativo, 

orientação e acompanhamento do programa profissional, articulação com a comunidade, 

com vistas à reintegração no mercado de trabalho e acompanhamento e pesquisa da 

fixação no mercado de trabalho. 

O processo de deterioração conduziu a desativação dos CRP e NRP na década de 

2000, sendo implantado o Projeto Reabilita, em 2001, o qual previa a descentralização das 

ações da Reabilitação Profissional e o integrou a Perícia Médica e demais serviços do INSS, 

por meio de: a) ampliação da rede de atendimento; b) otimização de recursos, por meio da 

racionalização do tempo de programa de reabilitação profissional e de custos; c) 

gerenciamento, por meio do acompanhamento e controle sistemático e análise dos 

resultados obtidos visando à melhoria na qualidade do atendimento; d) atendimento, 

preferencialmente, na APS de abrangência de domicílio do segurado, desde que existam as 

condições mínimas necessárias para o atendimento; e e) dinamização e integração de todos 
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os Serviços/Seções com a Reabilitação Profissional, em especial a Perícia Médica, com o 

objetivo de agilizar o processo de reabilitação. 

Desde então, o serviço tem sido operacionalizado por equipes multidisciplinares no 

âmbito das Agencias das Previdências Sociais (APS), e em algumas localidades em 

unidades centralizadas vinculadas aos serviços/seções de saúde do trabalhador no âmbito 

das Gerências Executivas (GEX) do INSS. 

Salienta-se que ao longo de sua institucionalização o Serviço de Reabilitação 

Profissional passou pelas diversas configurações institucionais. No entanto, permanece 

vigente o paradigma urbano-industrial cujos pressupostos não atende mais a demanda que 

ora acessa ao Serviço. Isso decorre da expansão da rede de atendimento do INSS que 

alcança cidadão nos diversos ricões do país; como também das novas formas de 

acumulação do capital no Brasil. 

Isso posto, o desafio colocado ao Serviço para cumprimento efetivo de sua proposta 

– reabilitar profissionalmente – a mudança de paradigma ora esgotado e que o limita. Tal 

imperativo urge, pois reabilitação profissional é uma política pública custeada pelo cidadão, 

e obrigatoriamente deve responder as demandas postas pela sociedade. 

 

 
4. DESAFIOS E POSSIBILIDADE DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 
 

A Região Amazônica representa 59% do território brasileiro abrangendo os estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do 

Maranhão e cinco municípios de Goiás. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 

vivem hoje nos Estados da Amazônia Legal em torno de 24 milhões de habitantes (IBGE, 

2017). 

 
Trata-se de uma área heterogênea com grande diversidade natural, social, 

econômica, tecnológica e cultural. Destacam-se duas grandes metropoles, Belém e Manaus. 

Essa última com um consistente polo industrial – Zona Franca de Manaus. Além disso, a 

região nestes últimos anos tem recebidos grandes empreendimentos que têm tido efeito 

perverso na sua configuração territorial; e também é considerada a nova fronteira agrícola 

do país. 

No entanto, ainda possui vastos espaços territoriais desprovidos de uma ação efetiva 

e articulada por parte do Estado. Como resultado dessa ausência ocorre à reprodução de 
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um modelo socioterritorial excludente, no qual se descortina total desproteção social. Como 

pensar a re(inserção) no mercado de trabalho, quando não se tem acesso a política de 

educação e saúde, por exemplo? 

O contexto amazônico possui especificidades próprias forjadas a partir das várias 

lutas de resistencia e emancipação políticas empreendidas pelos sujeitos sociais locais na 

busca pela afirmação do seu territorio, identidade e preservação dos recursos naturais. 

Esses sujeitos vivem e sobrevivem em territorios, que é um espaço social no qual o 

cotidiano é expresso, permeado de relações sociais, contradições e determinações 

(BARROSO, 2015). 

É na região interiorana que o modelo urbano-industrial é colocado em xeque, pois é 

nela que habita as comunidades ribeirinhas amazônicas. Chaves citado por Barroso, define-

as como: 

 
Constituidas por um conjunto heterogeneos de grupos sociais 
formados por populações indígenas, caboclas, ribeirinhas, migrantes, 
entre outras. Esses grupos sociais partilham uma identidade 
sociocultural e política singular fundadas nos saberes e habilidades 
de manejo de recursos dominada pelos povos tradicionais da região, 
originários de diversas etnias indígenas, cuja modalidade de 
sobrevivênciae relações político-organizativas estão relacionada: a) a 
origem etnica por meio da adoção e adaptação de saberes e técnicas 
de acordo com suas necessidades; b) ao padrão complexo de 
organização da produção e de gestão dos recursos naturais; c) a luta 
pela garantia de sobrevivência e acesso a bens e serviços sociais; d) 
as atividades exercidas, como: agricultura, caça, pesca, coleta e 
extração, desempenhadas de acordo com suas necessidades e 
recursos naturais disponíveis (2015, P.55).  

 
 
Diante desse contexto, urge pensar em um novo paradigma de reabilitação 

profissional inclusivo, capaz de respeitar as peculiaridades regionais e especifidades dos 

sujeitos envolvidos. Um modelo que não se assente unicamente em normativas enrijecidas, 

mas que trate os sujeitos sociais como particípe do processo de reabilitação profissional e 

se articule com as redes locais. 

 
 

4. Considerações Finais 

 
Na logica previdenciária reabilitação profissional é uma prestação previdenciária não 

pecuniária, no entanto, ela se contitui em um serviço, e como tal deve está próximo ao 

cidadão. Pensar a lógica do serviço em uma politica que não se pauta em sistema, mas em 

prestações pontuais, fragmentadas constitui em um grande desafio posto. 
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Dessa forma não é considerado o território que vivem os sujeitos sociais. É 

importante atentar que no território que são gestados as desigualdades, sendo assim é 

preciso saber quem são, e onde vivem os segurados? Quais as suas condições de vidas? 

Quais as possibilidades de trabalho no seu território? Qual a cobertura de serviços? 

Além do mais, o trabalho preventivo necessita ser realizado em a articulação com a 

rede local, em especial a da área da saúde do trabalhador. 

Dessa forma, discutir e incorporar na prática do Serviço de Reabilitação Profissional 

a referida categoria significa legitimar experiências já desenvolvidas por algumas equipes, e 

também trazer para seara da política previdência discussões estratégicas capazes de incidir 

sobre a efetividade das ações desenvolvidas na área. 

A gestão da politica previdenciária embora seja centralizada a sua execução ocorra 

no âmbito das APS, de modo que a disposição geográfica potencializa os princípios da 

descentralização (PEX) e universalidade da cobertura. Evidentemente que a disposição 

geográfica em si não significa que tais princípios são alcançados, uma vez que o significado 

da categoria território está além do seu aspecto geográfico. Trata-se de espaço de 

interação, de trocas, relações. De nada adiante a expansão de APS se elas não forem 

capazes de interagir com a população local. 
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