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Resumo: O processo de reestruturação produtiva mundialmente colocado nos anos de 1970 
tem rebatimentos no Brasil, principalmente a partir dos anos de 1990, quando o sistema 
produtivo no Brasil evidencia a incorporação de estratégias do modo de produção japonesa - 
Toyotismo, associado ao acirramento da precarização das relações de trabalho e adoecimento. 
Com o fim de identificar como tais processos têm recaído sobre os trabalhadores na cidade de 
Paranavaí, definiu-se como objetivo estudar o perfil dos trabalhadores em processo de 
reabilitação profissional em 2018 na Agência do Instituto Nacional de Seguro Social em 
Paranavaí. Para tanto foi coletado dados de 43 trabalhadores no banco de dados 
disponibilizados pela instituição. Através da análise do perfil desses trabalhadores, considerou-
se que os processos de adoecimento decorrentes das relações de trabalho estão associados a 
trabalhos precários, à condições de super exploração, cujas maiores vítimas são trabalhadores 
em idade mais avançada e do sexo masculino.  
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INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970, importantes transformações societárias, 

cujas expressões manifestam-se em reconfigurações no campo social, cultural 

e político demarcam a sociedade contemporânea no decorrer dos anos de 

1980 e 1990. Com o esgotamento do capitalismo monopolista, pós II Guerra 

mundial, regressivas ondas de crescimento econômico demandam novas 

estratégias de organização capitalista em busca de novos mercados 

consumidores e baixos custos de produção. Contexto este que impulsionou um 

movimento de superação da rigidez do modelo fordista/keynesiano, em um 

movimento denominado por Harvey de compressão do tempo-espaço, 

reorganizado a partir de um processo de “acumulação flexível”, que sob 

comando do capital financeiro orienta-se por um processo global mundial 

(Netto, 2010). 
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Com a configuração da reestruração produtiva – pós-fordista, sob a ótica 

do capital financeiro e com um mercado mundial unificado por acordos e 

ajustes cria-se uma homogeneidade dos circuitos capital, superior a 

heterogeneidade das desigualdades das econômicas nacionais, cujas 

expressões são o aumento do desemprego, a precarização das relações de 

trabalho e o desmonte dos sistemas de proteções sociais.        

Com a crise estrutural do modelo de produção fordista, que aliou 

exploração do trabalho e proteção social, cujo objetivo era a produção em 

massa, dirigida a um público consumidor passivo e ávido de consumo, 

observa-se uma erosão crescente entre o capital e o trabalho, gerando a 

quebra do círculo virtuoso de crescimento e de desenvolvimento social 

(TEIXEIRA, 1998). Como forma de enfrentar a crise estrutural, um novo modelo 

de produção entra em cena, o toyotismo 

 

[...] um processo de reestruturação produtiva, que se faz acompanhar 
novas tecnologias, que permitem uma produção flexível capaz de 
satisfazer as novas exigências do mercado e, assim, criar condições 
para que a oferta de bens e serviços possa acompanhar as 
mudanças de hábito no consumo. (TEIXEIRA, 1998, p. 214)  

 

Com o novo modelo econômico neoliberal, a reestruturação produtiva 

conhecida como Toyotismo (via particular de consolidação do capitalismo 

monopolista do Japão do pós-1945) em que sua produção era vinculada a 

demanda do mercado capitalista, acarretou grandes transformações negativas 

principalmente para classe trabalhadora, conforme expressa Antunes (2003) na 

citação que se segue 

 

[...] dotadas de forte caráter destrutivo, tem acarretado, entre tantos 
aspectos nefastos, um monumental desemprego, uma enorme 
precarização do trabalho e uma degradação crescente na relação 
metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal 
voltada prioritariamente para a produção de mercadorias [...] 
(ANTUNES, 2003) 

 

O Estado sofre um redirecionamento nas suas funções reguladoras, 

expressas no encolhimento das suas funções legitimadoras, tendo em vista um 

processo de rompimento do pacto entre classes, sob o qual se sustentava o 



 

Welfare State, iniciando - se então uma retirada do Estado das regulações 

sociais. 

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva se materializou na 

década de 1990, através de um movimento de reinserção do país na ordem 

capitalista internacional, que se efetivou de forma subordinada ao ideário 

neoliberal e impôs uma resposta única para a crise estrutural que assolava os 

países periféricos. 

Oliveira (2004), ao discutir a reestruturação produtiva no Brasil, afirma 

que no país evidenciaram-se modificações no processo de trabalho no interior 

das unidades produtivas, introduziram-se outras relações industriais como a 

terceirização e o uso de novas tecnologias microeletrônicas como mecanismo 

de exploração da força de trabalho. Além disso, privatizaram-se empresas 

públicas e legitimou práticas empresárias que alimentaram a precarização das 

relações de trabalho. 

Segundo Antunes (2015), se no período entre meados da década de 

1950 e 1960, estruturou-se no Brasil a produção de bens de consumo duráveis, 

como automóveis e eletrodomésticos, voltado ao consumo de um mercado 

restrito. De outro, organizou-se uma produção para exportação, não só de 

produtos primários, mas também de produtos industrializados de consumo. O 

rebaixamento do salário é apontado pelo autor como um atrativo ao capital 

monopolista, característica que, ainda muito presente no processo produtivo 

brasileiro, sustenta todo um processo de superexploração do trabalho, 

vinculado ao modelo de produção japonesa. 

Como consequência esse processo, materializa-se na relação direta 

entre trabalho terceirizado e alta incidência de acidente de trabalho, incluindo 

aqueles que resultam no óbito do trabalhador. Outra face desse processo diz 

respeito aos adoecimentos, sobretudo aqueles decorrentes de lesões 

osteomusculares e transtornos mentais. Sobre essa questão, Praun e Antunes 

(2015) acrescenta que, a precarização das condições de trabalho, 

independente do grau de modernização das linhas de produção ou do 

ambiente de trabalho, se agrava quanto mais frágil a legislação protetora do 

trabalho e organização sindical na localidade. 



 

Antunes (2015), ainda destaca como importante elemento do processo 

de reestruturação produtiva, com rebatimentos no Brasil a flexibilidade ou 

flexibilização das relações de trabalho, cujas expressões se fazem sentir na 

diminuição drástica das fronteiras entre atividade laboral e espaço da vida 

privada, no desmonte da legislação trabalhista, nas diferentes formas de 

contratação da força de trabalho e em sua expressão negada, o desemprego 

estrutural. 

Conforme afirma Antunes (2011), trata-se de um redesenho dos 

acidentes e doenças profissionais e do trabalho cujo desenho assenta-se em 

uma nova morfologia do trabalho expressa por clivagens e transversalidades 

entre trabalhadores estáveis e precários, homens e mulheres, jovens e idosos, 

brancos, negros e índios, qualificados e desqualificados, empregados e 

desempregados, nativos e imigrantes, entre tantos outros! 

No item abaixo será discutido à luz da reestruturação produtiva, o perfil 

que assume os trabalhadores, que adoecidos, se submetem ao processo de 

Reabilitação Profissional. Para fins de pesquisa, definiu-se como recorte a 

cidade de Paranavaí-PR. 

 

1.2  Perfil dos trabalhadores em Reabilitação Profissional em Paranavaí 

Vale ressaltar que, os primeiros indícios de legislação para acidente de 

trabalho no Brasil foi em 1919 com a Lei 3.724, mas só em 1944 com o decreto 

7.036 que foi introduzida a Reabilitação Profissional (RP) e a Reabilitação do 

empregado acidentado, tornando-se obrigatório o seguro de acidentes de 

trabalho. A RP foi implementada no ano 2000 no INSS em integração com a 

Pericia Medica e articulação com outros serviços da instituição, segundo o Art. 

141 n° 3.048/99. Ao se tornar um serviço do INSS, seu publico alvo são os 

contribuintes incapacitados para o mercado de trabalho por motivo de 

acidentes e doenças que serão reabilitados para retornar ao mercado de 

trabalho em outras funções que não agrida sua saúde.  

Após o processo de reeducação o segurado é direcionado a uma 

empresa com cem ou mais empregados, onde é obrigatório o preenchimento 

de dois a cinco por centos dos seus cargos para os beneficiários reabilitados 

ou pessoas com deficiência, conforme pauta Lei nº 8.213/1991. Para que o 



 

segurado tenha condições de voltar ao mercado de trabalho, o INSS fornece 

recursos materiais necessários a reabilitação como cursos profissionalizantes, 

acompanhamento profissional, próteses, órteses, instrumentos de trabalho, 

implementos profissionais e auxilio transporte/alimentação.  

Conforme inscrição na Lei nº 8.213/1991, a reabilitação profissional é: 

 

Artigo 89 – assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou 
readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de 
habilitação e reabilitação profissional, visando proporcionar aos 
beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em 
caráter obrigatório, independente de carência, e às “pessoas 
portadoras de deficiência”, os meios indicados para o reingresso no 
mercado de trabalho e no contexto em que vivem (BRASIL, 1991). 

 

A seguir serão apresentados os dados da pesquisa coletados junto ao 

Serviço de Reabilitação Profissional do INSS em Paranavaí-PR. 

 

1.2.1-Dados da Pesquisa 

Neste tópico, será apresentado o perfil dos trabalhadores que passaram 

pelo Programa de Reabilitação Profissional na Agência de Previdência Social 

de Paranavaí (APS), no ano de 2018. Os dados apresentados foram extraídos 

do banco de dados da APS, concedidos pelo INSS/agência. Os dados 

disponibilizados para pesquisa, diz respeito a um universo de 43 trabalhadores 

que passou pelo processo de reabilitação em 2018, sendo que as variáveis 

disponibilizadas para pesquisa estiveram relacionadas ao gênero, a idade, a 

escolaridade e o diagnóstico médico do público alvo da pesquisa, segundo a 

Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Em relação ao percentual do gênero dos pesquisados, de um universo 

de 43 pesquisados, 60% deste público são homens e 40% são mulheres, 

ambos os gêneros realizavam atividades laborais que exigiam bastante força 

física, porém nota-se que os homens em sua maioria, exerciam atividades 

remuneradas que mais expõe risco a saúde, comparando com as mulheres, 

todavia, não desmerece ou elimina o esforço físico realizado pelas mulheres.   

Sendo assim, as atividades remuneradas que mais predominaram aos 

homens foram as de pedreiro, motorista, segurança e operador de máquinas, 



 

enquanto ao gênero feminino suas atividades eram voltadas aos serviços 

domésticos e de auxiliares de produções. 

Dados do Ministério da Previdência Social, referente ao período entre 

2004 e 2013, quando se observou um aumento no número de empregos 

formais no Brasil, leva a concluir que embora tenha havido uma tendência de 

queda na concessão total do benefício auxílio-doença quando relacionada ao 

amento do emprego (vínculos), nos dez anos analisados (2004 – 2013), tal 

tendência foi invertida quando destacamos apenas a concessão do auxílio-

doença acidentário, demonstrando tendência de aumento diferenciada entre os 

gêneros, significativamente maior para as mulheres. 

Outra questão que contribuiu para a compreensão do adoecimento entre 

mulheres pode estar associado a sobrecarga de trabalho. Vale ressaltar, que 

ao trabalho remunerado da mulher, soma-se aquele doméstico não 

remunerado, caracterizando uma sobrecarga de trabalho sobre as mulheres. 

Horas que somadas totalizam a maioria das horas trabalhadas em todo mundo 

(PEREZ; 2001 apud FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009, p.74). 

Outro dado importante sobre o perfil dos trabalhadores em processo de 

reabilitação do INSS em Paranavaí foi a faixa etária dos pesquisadores, 

expressiva entre a idade de 21 e 50 anos. Para se realizar a análise dos dados, 

foi desenvolvida três divisões com escala de 09 anos, assim foi possível 

compreender a faixa etária predominante. Nesse sentido, compreende-se que 

de 21 a 30 anos equivalem a 21% do universo, já de 31 a 40 correspondem a 

30% dos estudados e por fim de 41 a 50 expressam 47% dos reabilitados. 

Portanto, nota-se que são pessoas com maior faixa etária que submetidas aos 

trabalhos mais precários, estão mais suscetíveis a passar pelo processo de 

reabilitação.  

A partir dos dados disponibilizados pelo INSS, obteve-se também o nível 

de escolaridade dos pesquisados, que na sua maioria possui o Ensino Médio 

Completo, que correspondem a 47%. Já 23% do público possui o Ensino 

Fundamental II Incompleto, que se refere atualmente de acordo com Ministério 

da Educação (MEC) do 6º até 9º ano escolar. Em um empate, 9% possui 

escolaridade de Ensino Médio Incompleto e Ensino Fundamental II Completo, 

além disso, 7% possui o Ensino Fundamental I, que equivale ao 1º e ao 4º de 



 

acordo com o MEC. E por último apenas 3% possui Ensino Superior. Logo 

abaixo é expresso no gráfico o nível de escolaridade dos reabilitados 

profissionais. 

Outro ponto que merece destaque são os diagnósticos médico, segundo 

a Classificação Internacional de Doenças (CID), sobre o tipo de doença que 

levou a inserção do trabalhador no serviço de Reabilitação Profissional do 

INSS em Paranavaí. No conjunto dos trabalhadores em processo de 

reabilitação, aproximadamente 21 apresentam Doenças do Sistema 

Osteomuscular e tecido conjuntivo, sendo esse diagnostico prevalente em 15 

homens na faixa etária de 41 á 50 anos. São doenças relacionadas ao 

desenvolvimento de artrite, infecções diretas da articulação entre outras, 

comumente relacionada a atividades de esforço físico repetitivo, como é a 

ocupação de pedreiro e operador de máquina, desempenhadas pelos 

trabalhadores pesquisados. 

Esse dado alinha-se ao desempenho de indicativos nacionais. Conforme 

aponta o Boletim Informativo do Ministério da Previdência Social em 2014, 

considerado o período entre 2000 e 2011, os Distúrbios Osteomusculares 

representam 16,06% dos afastamentos do trabalho. 

 Outra doença, que teve prevalência no publico masculino foram os 

Transtornos das Raízes e dos plexos Nervosos, cujos efeitos podem estar 

relacionados com a exposição ocupacional ou ambiental a uma diversidade de 

substâncias químicas, agentes físicos e demais fatores decorrentes da 

organização do trabalho, como são as cobranças e exigências no desempenho 

de tarefas. Já entre as mulheres a prevalência foi de doenças relacionadas aos 

Transtornos de tecidos moles, como é a conhecida bursite, causada pela 

repetição de movimentos em determinadas articulações ou posições que 

possam causar danos às bursas. Trata-se de uma doença que entre as 

mulheres pesquisadas relaciona-se ao trabalho doméstico que exige o apoio de 

joelhos e cotovelos por longos períodos de tempo. 

Ou seja, a partir dos dados analisados, trabalho precário está 

diretamente relacionado às doenças dos trabalhadores em processo de 

reabilitação na cidade de Paranavaí. 

 



 

CONSIDERAÇÔES FINAIS  

O trabalho de pesquisa apresentado ao ter como objetivo estudar o perfil 

dos trabalhadores inseridos em processo de reabilitação profissional na cidade 

de Paranavaí-PR apresentou importantes contribuições, que permitiram um 

conhecimento aproximado sobre a inserção desses trabalhadores no mercado 

de trabalho. As principais características dos reabilitados na Agência de 

Previdência social em Paranavaí, associadas à questão de gênero, idade e 

escolaridade, apontam para um perfil de trabalhadores/as cujos trabalhos 

precarizados e vinculados a uma super exploração evidenciam processos de 

adoecimento e vínculo com o serviço de reabilitação profissional do INSS.  

Trata-se de um perfil de trabalhador que diante do contexto de 

restruturação produtiva, movido pela exploração de mão de obra barata frente 

ao desempenho de trabalhos precários, flexibilizado e mal remunerado, aponta 

como única alternativa a venda da força de trabalho a exaustão, que leva ao 

adoecimento. Diante desse contexto, embora o INSS através do serviço de 

Reabilitação Profissional desempenhe um importante papel na busca de 

reinserção do trabalhador no mercado de trabalho, é preciso refletir no sentido 

de construção de frentes de resistência e defesa dos direitos dos 

trabalhadores. É preciso, a mobilização e o fortalecimento da luta do 

trabalhador, capaz lutar por melhorias nas condições de trabalho, de fazer 

frente às mazelas da Reforma Trabalhista e da Reforma da Previdência em 

vias de ser aprovada pelo atual governo, cujo único sentido é o de submeter o 

trabalhador as condições de trabalho ainda mais precárias, com fins de 

potencializar super lucros ao capital. 
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