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RESUMO 
 
O presente artigo traça a relação conceitual entre 
desenvolvimento sustentável, trabalho decente e reabilitação 
profissional, visando adensar o debate sobre desenvolvimento 
sustentável centrado na sustentabilidade social tendo em vista 
sua relevância para a sustentabilidade ambiental, uma vez que 
é possível que ocorra um colapso social antes mesmo do 
ambiental. Faremos uma abordagem do Programa de 
Reabilitação Profissional como possível propulsor do trabalho 
decente, posto que através de suas funções executa a 
trajetória de retorno ao mercado de trabalho dos seus 
beneficiários. Portanto a nossa meta é contextualizar a 
reabilitação profissional dentro do contexto do desenvolvimento 
sustentável e do trabalho decente. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Trabalho 
Decente e Reabilitação Profissional. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article outlines the conceptual relationship between 
sustainable development, decent work and vocational 
rehabilitation, aimed at intensifying the debate on sustainable 
development focused on social sustainability in view of its 
relevance to environmental sustainability, since it is possible 
that there is a social collapse even before the environment. We 
will approach the vocational rehabilitation program as a 
possible decent work propellant, since through their functions 
performs the return trajectory to the labour market of their 
beneficiaries. Therefore our goal is to contextualize the 
vocational rehabilitation within the context of sustainable 
development and decent work. 
  
Keywords: Sustainable Development. Decent Work and 
Vocational Rehabilitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Programa de Reabilitação Profissional – PRP da Previdência Social é executado 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e tem como objetivo precípuo proporcionar 

ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras 

de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social 

indicados para participar do mercado de trabalho5. 

Apesar de não estar explícito no objetivo acima exposto a questão da reinserção ao 

mercado de trabalho aparece de forma cristalina nas funções básicas do PRP: “avaliação do 

potencial laborativo; orientação e acompanhamento da programação profissional; 

articulação com a comunidade e acompanhamento após desligamento do PRP por meio de 

pesquisa de fixação ao mercado de trabalho.” (DECRETO Nº 3048/1999, art. 137, incisos I 

ao IV) 

Estas funções projetam uma retomada da trajetória profissional do beneficiário, a 

forma como estas serão desenvolvidas são postas nos Manuais Técnicos. O nosso desafio 

é fazer uma análise dos aspectos desta intervenção com foco na perspectiva de inclusão no 

mercado de trabalho através do trabalho decente e desta forma contribuir para o debate 

sobre desenvolvimento sustentável, que conforme Sachs(2009, p.57) “se configura como 

abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos”, 

acrescenta ainda os pilares do desenvolvimento sustentável, com destaque para a 

sustentabilidade social, que tem como critério, dentre outros, “emprego pleno e/ou autônomo 

com qualidade de vida decente” (Ibdim, p.85), que coaduna com o conceito de trabalho 

decente: trabalho com justa remuneração, realizado em condições adequadas, em regime 

de liberdade, equidade e segurança...., deveria permitir ao trabalhador e sua família uma 

vida digna e saudável. (BALTAR, 2013, p. 105 citando OIT, 1999) 

Portanto o que cabe a este artigo é detalhar um marco conceitual e relacional entre 

desenvolvimento sustentável, trabalho decente e reabilitação profissional. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO DECENTE E A REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL: ELEMENTOS PARA UM DEBATE  

 

 

                                                           
5 BRASIL. Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da previdência 
social e dá outras providências. 



 

 

                  

2.1. Desenvolvimento Sustentável e Trabalho Decente 

 

 

As relações sociais nas diferentes formas de organização da sociedade são 

mediadas pelo trabalho, considerando, 

 

A concepção de trabalho como fundador da sociabilidade humana implica o 
reconhecimento de que as relações sociais construídas pela humanidade, 
desde as mais antigas, sempre se assentaram no trabalho como 
fundamento da reprodução da própria vida. (GRANEMANN, 2010, p. 225) 

 

Podemos dizer que estas relações pressupõem não apenas o contato dos homens 

entre si, mas deve-se levar em consideração a evolução e correlação entre homem x 

natureza, homem x tecnologia, homem x sociedade. Quanto a relação homem x natureza, 

Granemann (2010) adverte que os homens através da atividade laborativa passaram a 

submetê-la a manipulá-la e a criar uma ilusão ou falsa autonomia em relação a natureza, 

isto porque por mais que avancemos em conquistas técnicas que encerrem em si a pretensa 

capacidade de controlá-la, não podemos prescindir dela nem tão pouco nos 

desvencilharmos dos limites impostos pela natureza. 

Com a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, tivemos uma 

transformação radical na forma de organização da sociedade, a consolidação do capitalismo 

trouxe com ele uma drástica mudança nas relações produtivas e sociais, grande evolução 

técnica, uso desenfreado dos recursos naturais disponíveis, sendo a natureza e seus 

recursos tratados como elementos infinitos, o processo de industrialização produziu e 

produz  degradação nas sociedades, tanto do ponto de vista das relações humanas, com o 

grande contingente populacional vivendo em situação miserável, quanto uma degradação 

ambiental sem precedentes. 

Desde o surgimento do sistema capitalista percebemos uma dicotomia entre 

desenvolvimento e crescimento, cumpre salientar que não abordaremos o processo de 

construção do conceito de desenvolvimento mas apresentaremos alguns indicativos para 

situa-lo na perspectiva do desenvolvimento sustentável.  

Conforme Furtado(2004), no Brasil não tivemos uma correspondência entre 

desenvolvimento e crescimento, o crescimento econômico o processo de industrialização, o 

desenvolvimento das tecnologias não se configurou em melhores condições de vida para a 

população. O estudioso declara também que 

 
O crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 
preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de 
modernidade: já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 



 

 

                  

subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição 
suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas 
quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida 
dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. 
(FURTADO, 2004, p.484) 

 
Veiga (2005), nos remete ao processo de evolução da ideia de desenvolvimento na 

sociedade, ao afirmar que até meados dos anos 70, o desenvolvimento era sinônimo de 

progresso material de crescimento econômico, porém com a elaboração do primeiro 

Relatório sobre Desenvolvimento Humano  em 1990 o crescimento econômico passa a ser 

entendido como fruto de um processo maior uma vez que os resultados decorrentes do 

avanço econômico não se espraiam em benefícios automaticamente, reflete sobre a 

necessidade de pensar que desenvolvimento se almeja, e que as políticas de 

desenvolvimento deveriam ser estruturadas por valores que não apenas os da dinâmica 

econômica.  

Neste contexto de debates e reflexões sobre a questão do desenvolvimento, tivemos 

em 1972 a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano, em 

Estocolmo, que “discutiu pela primeira vez as dependências entre desenvolvimento e meio 

ambiente, e foi seguida por uma série de encontros e relatórios internacionais” (SACHS, 

2009, p.48)       

A Organização para as Nações Unidas promoveu diversas conferências e estudos 

sobre a temática, em 1983 foi nomeada a primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland para presidir a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente de Desenvolvimento. 

Segundo Barbosa (2008, p. 2), nesta comissão foi desenvolvido um relatório que ficou 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou “Reltório de Brundtland que define 

desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende as necessidades do presente 

sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades”. 

Neste sentido, cumpre-me dizer que o desenvolvimento sustentável traz em si o 

imperativo da ética e da solidariedade entre os povos, onde a perspectiva de 

desenvolvimento encerra um novo paradigma que vai além dos propósitos econômicos que 

busca equacionar a “relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica” (Sachs, 

2009, p.35), este outro paradigma que traz em seu cerne um projeto civilizatório com o 

desenvolvimento econômico subordinado a justiça social. 

Ainda conforme Sachs(2009) o desenvolvimento sustentável engloba cinco pilares, 

quais sejam: social, ambiental, territorial, econômico e político, para o autor a 

sustentabilidade ambiental vem antes, posto que é possível que acontece uma catástrofe 

social antes mesmo da ambiental, define ainda os critérios para a sustentabilidade social,   



 

 

                  

 

alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição de 
renda justa; emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 
igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais. (SACHS, 2009, p.85) 

 

Quando o autor coloca que a sustentabilidade social vem antes, dá um destaque ao 

processo de inclusão social com os critérios acima descritos que conversam entre si e são 

interdependentes, principalmente quando estabelece que o emprego pleno e/ou autônomo 

com qualidade de vida decente é essencial para uma sociedade justa uma vez que o 

trabalho exerce grande relevância social na vida dos trabalhadores6, uma vez  que o direito 

ao trabalho abre portas para o exercício de tantos outros direitos. 

Para avançarmos neste debate cumpre definir o conceito de trabalho decente,  

 
O conceito de trabalho decente foi proposto pela Organização Internacional 
do Trabalho pela primeira vez em 1999 (...), foi definido como um trabalho 
com justa remuneração, realizado em condições adequadas, em regime de 
liberdade, equidade e segurança (...), deveria permitir ao trabalhador e sua 
família uma vida digna e saudável. (BALTAR, 2013, p. 105) 

 

O Brasil assume o compromisso de fomentar o trabalho decente em 2003 através da 

assinatura do Memorando de Entendimento com a Organização Internacional do Trabalho - 

OIT, para criar um Programa Especial de Cooperação Técnica, em 2006 é elaborada a 

Agenda Nacional do Trabalho Decente, que estabelece através do Memorando de 

Entendimento quatro áreas prioritárias dentre elas destacamos a “viabilização e ampliação 

do sistema de seguridade social” (BRASIL, 2006, p. 08), por relacionar-se diretamente com 

as políticas de seguridade social em especial destacamos a previdência social, onde está 

inserido o Programa de Reabilitação Profissional, inclusive o Ministério da Previdência 

Social faz parte do Comitê Executivo7 da Agenda, em 2010 é lançado o Plano Nacional de 

Emprego e Trabalho Decente, o plano estabelece três prioridades: 

 
Prioridade 1: gerar mais e melhores empregos, com igualdade de 
oportunidades e de tratamento; Prioridade 2: erradicar o trabalho escravo e 
eliminar o trabalho infantil, em especial em suas piores formas; Prioridade 3: 
fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como instrumento de 
governabilidade democrática. (BRASIL, 2010, p.24) 

 

                                                           
6 Definiremos trabalhadores conforme a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, 2004, 
são trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de 
seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção ao mercado de trabalho, também 
aqueles que exercem atividades não remuneradas, o aprendiz ou estagiário, os afastados 
temporária/definitivamente do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou desemprego. 
7 Conforme a Agenda Nacional do Trabalho Decente o Comitê Executivo tem como atribuição 
acompanhar e implementar as ações, definir os indicadores, avaliar os resultados e revisar a agenda. 



 

 

                  

Destacaremos a prioridade 1, que em seus resultados esperados define metas e 

indicadores que estão diretamente ligados a Política Previdenciária e a Reabilitação 

Profissional: 

 

Tabela 01: Metas e indicadores da prioridade 1 que estão diretamente ligados a política 
previdenciária e a reabilitação profissional. 

METAS 2011 METAS 2015 INDICADORES 

Aumento de 
10% na cobertura dos 
programas de assistência 
social, previdência e inclusão 
previdenciária. 

Aumento de 
10% na cobertura dos 
programas de assistência 
social, previdência e inclusão 
previdenciária. 

Número de 
beneficiários das políticas de 
proteção social aos 
trabalhadores(as) e 
programas de assistência 
social, previdência e inclusão 
social 

Melhoria do 
sistema e ampliação da rede 
de Reabilitação Profissional, 
com conformidade com a Lei 
sobre a colocação, 
recolocação e reinserção no 
mercado de trabalho8 dos 
cidadãos egressos do 
Programa de Reabilitação 
Profissional do INSS 

Avaliação da 
melhoria continua do sistema 
do Programa de Reabilitação 
Profissional do INSS 

- Número de 
pessoas beneficiadas pelo 
Programa de Reabilitação 
Profissional do INSS 

- Tempo médio 
de afastamento 

- Número de 
instituições envolvidas no 
Programa de Reabilitação 
Profissional do INSS 

Fonte: Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 2010. 

 

Portanto, a questão do trabalho decente engloba uma série de ações e intervenções 

em diversas políticas públicas a fim de cumprir seu objetivo precípuo de combater a pobreza 

e as desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 

sustentável. (BRASIL, 2010) 

Partindo do pressuposto acima descrito a política social em tela representada pelo 

PRP, se coloca enquanto um dos elementos importantes para o alcance do 

desenvolvimento sustentável tendo em vista o seu caráter de proteção ao trabalhador 

brasileiro, sendo assim situamos o desenvolvimento sustentável e o trabalho decente 

enquanto categorias que através de dispositivos e compromissos assumidos pelo Governo 

Brasileiro a Reabilitação Profissional está inserida tanto no contexto do desenvolvimento 

sustentável quanto nas metas para o trabalho decente em nosso país.  

 

 

2.2. O Programa de Reabilitação Profissional do INSS no Contexto do Trabalho Decente.  

 

                                                           
8 Lei 8212 de 24 de julho de 1991, que define em seu artigo 93 que a empresa com 100(cem) ou mais 
empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados 
ou pessoas com deficiência, habilitadas. 



 

 

                  

 

Iniciaremos com uma breve descrição histórica da Política Previdenciária e a 

constituição do Programa de Reabilitação Profissional no INSS.  

O primeiro modelo de Previdência Social no Brasil data do ano de 1888, com a lei 

3.397 “(...) que autorizava o governo abrir caixas de socorro para os trabalhadores das 

estradas de ferro (...)” (SIMÕES, 2009, p.141).  Somente após a aprovação da Lei n° 4.682 

de 24/01/1923, mais conhecida como a Lei Eloy Chaves, se implantou efetivamente o 

seguro do trabalhador, através das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), 

segmentadas por empresa, em que os trabalhadores que contribuíam recebiam benefícios 

como: aposentadoria por tempo de serviço, velhice ou invalidez, pensão, auxílio funeral e 

assistência médica (LUCA, 2003). 

 Na década seguinte, houve a união das categorias das CAPs, as quais se 

transformaram em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), mais especificamente no 

ano de 1933.  

Conforme Takahashi e Iguti (2008) data de 1943 a prática da reabilitação profissional  

nos IAP´s, no entanto tornou-se obrigação legal apenas em 1967, no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), com a estatização do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), 

garantindo pela primeira vez custeio permanente para a área, com a implantação dos 

Centros de Reabilitação Profissional (CRP´s) orientado por uma visão hospitalocêntrica, que 

segundo Minayo (2008) se referia a uma prática centralizadora e discriminatória, e havia 

ainda os Núcleos de Reabilitação Profissional no INPS que eram unidades menores e 

referenciavam para os CRP´s os casos de maior complexidade. 

O INPS foi substituído, em 1990, através do Decreto n. 99.350, pelo INSS, neste 

mesmo ano foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde9 que passa a determinar que a 

reabilitação física é de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, ficando o INSS 

encarregado da reabilitação profissional, a partir da Lei de Benefícios, datada do ano de 

1991 o INSS passa a ser responsável pela Reabilitação Profissional, 

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão 
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o 
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 
(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. (BRASIL, 
1991) 

 

                                                           
9 BRASIL. Lei Nº 8.080, de 10 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.  



 

 

                  

Percebe-se que com a Lei Orgânica da Saúde e com a Lei de Benefícios, operou-se 

uma separação entre a reabilitação física e profissional, em 1998 através da Constituição 

Federal foi instituída a seguridade social brasileira que passou a transitar entre o seguro 

social e a assistência, não apresentando um modelo puro. Temos os direitos derivados do 

trabalho (previdenciário), os direitos de caráter universal (saúde) e os direitos seletivos 

(assistência). Além do modelo híbrido não se efetivou a integração e inter-relação entre 

estas políticas setoriais, conforme registra Boschetti   

 
(...) estas políticas não foram totalmente materializadas e outras orientaram 
as políticas sociais de forma bastante diferenciada, de modo que não se 
instituiu um padrão de seguridade social homogêneo, integrado e articulado. 
(BOSCHETTI, 2009, p.09) 

 

A lógica do seguro social é um tipo de proteção limitada, que garante direitos apenas 

aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho ou os que contribuem mensalmente 

como autônomo e o segurado especial. Seguindo esta lógica, o acesso à seguridade se dá 

pela via do trabalho. Quando não se tem uma política de pleno emprego, situação do Brasil, 

produz-se grande número de pessoas desprotegidas.  

Esta questão nos remete a um dos grandes desafios da Reabilitação Profissional que 

é a reinserção dos segurados ao mercado de trabalho, neste contexto tão controverso do 

próprio mercado de trabalho, e uma vez que a via de acesso ao sistema previdenciário é 

pelo trabalho e mais especificamente pela contribuição paga mensalmente, então após 

concluído o programa se não houver a efetiva recolocação ao mercado de trabalho e a 

continuidade do processo contributivo o trabalhador passa a ficar à margem da proteção 

social previdenciária. 

Neste momento não adentraremos no debate acerca das novas configurações do 

mercado de trabalho, mas centraremos no momento em que o próprio INSS, busca inovar 

suas práticas voltadas para a área da Reabilitação arregimentando o Projeto Reabilitação 

Profissional: articulando ações e construindo a re(habilitação) integral, que tem a visão de 

um modelo: 

 

Re(habilitação) Integral entendida, para efeitos desse projeto, como a 
combinação entre a assistência à saúde que dê suporte ao (re)habilitando 
nas suas limitações físicas e mentais e o apoie nas suas habilidades; a 
reabilitação profissional que estimule suas competências, disponibilize 
formação/capacitação e acompanhe o processo de retorno à atividade 
compatível com as necessidades de reinserção social que garanta recursos 
e informações para integrar o (re)habilitado em seu meio ambiente físico, 
social, cultural e familiar, com acesso aos direitos essenciais, enquanto 
cidadão. (BRASIL, 2014, p. 5) 

 



 

 

                  

Fazemos aqui um adendo para dimensionar que apesar deste projeto datar do ano 

de 2014 e trazer um referencial que oriente as ações do PRP numa perspectiva integral a 

conceituação e base legal da Reabilitação Profissional a define bem antes disso enquanto: 

 
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 com deficiência, os meios 
indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que 
vivem. (LEI 8213/91, art. 89 e DECRETO 3.048/99, art. 136) 

 

Ou seja as questões que nos remetem ao regresso ao mercado de trabalho estão 

presentes na base da fundamentação legal da PRP não se constituindo enquanto algo novo, 

porém este projeto nos remete a um referencial que busca alinhar a reabilitação profissional 

e a seguridade social em uma perspectiva ampliada, articulada e descentralizada com vistas 

a inclusão dos seus usuários no mundo do trabalho através do seu ingresso ou reingresso e 

aqui está situado o seu caráter inovador que coaduna com os conceitos aqui discutidos de 

desenvolvimento sustentável e trabalho decente. 

Ressaltamos os pressupostos que são pautados neste projeto que podem nos 

remeter as questões tratadas tanto no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável 

quanto ao trabalho decente, quais sejam: 

 

Todo trabalhador tem direito a um trabalho saudável, compatível com suas 
capacidades e potencialidades; a reabilitação profissional depende de 
políticas macroeconômicas que privilegiem a vida, o trabalho, a saúde e o 
meio ambiente; a reabilitação profissional é uma ação de seguridade social 
ampliada, compreendida como o conjunto de ações integradas de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar saúde, 
previdência, assistência social, educação, direitos humanos, cultura, 
esporte, trabalho e emprego.(BRASIL, 2014, p. 14)    

 
 

Tais pressupostos estão alinhados com a questão da sustentabilidade social, na 

visão de Sachs (2009, p. 85)  “emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida 

decente; igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais” e na perspectiva do trabalho 

decente, que engloba uma série de ações e intervenções em diversas políticas públicas a 

fim de cumprir seu objetivo precípuo de combater a pobreza e as desigualdades sociais, a 

garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010) 

E como resultados esperados o projeto prevê dentre outros resultados a “ampliação 

do número de pessoas reabilitadas e formalmente inseridas no mercado de trabalho, 

capazes de acessar e concorrer às vagas no mercado de trabalho em condições de 

igualdade” (INSS, 2014, p. 20) 



 

 

                  

Este resultado está em consonância com as metas estabelecidas pelo Plano 

Nacional do Trabalho Decente, quais sejam: aumento de 10% da cobertura dos programas 

de assistência social de previdência e inclusão previdenciária; melhoria e ampliação da rede 

de reabilitação profissional com conformidade com a lei sobre a colocação, recolocação e 

reinserção no mercado de trabalho dos cidadãos egressos do PRP do INSS. 

No que diz respeito a segunda meta destacaremos a rotina de trabalho no 

atendimento no programa para os segurados com vínculo empregatício o encaminhamento 

de ofício que versa sobre a finalidade e objetivo do programa bem como salienta a lei sobre 

colocação e reinserção ao mercado de trabalho, para pronunciamento da empresa e tomada 

de decisões sobre o percurso a ser tomado durante o programa no que diz respeito a 

readaptação em função diversa conforme as possibilidades do segurado, bem como o 

esforço do próprio INSS em construir coletivamente com a participação dos técnicos que 

atuam na área de Reabilitação Profissional e consulta pública o projeto Reabilitação 

Profissional: articulando ações em saúde do trabalhador e construindo a (re)habilitação 

integral, 2014, objetivando a melhoria dos serviços e ampliação da rede de reabilitação 

profissional.   

Vale salientar que o Programa de Reabilitação Profissional não atende somente 

segurados com vínculo empregatício, mas também os sem vínculo empregatício, neste caso 

destacamos a possibilidade de capacitação para exercer atividade profissional na categoria 

de prestador de serviço ou microempresário, para tanto é estabelecido um programa que 

contemple a capacitação em nova atividade inclusive colocando a possibilidade do 

instrumental de trabalho, 

 
É o conjunto de materiais imprescindíveis ao exercício de uma atividade 
laborativa na condição de contribuinte individual ou microempresário, 
compreendendo: maquinas, acessórios, ferramentas e aparelhos 
indispensáveis para o desempenho da função a ser exercida”. (BRASIL, 
2011, p. 53) 

 

Esta possibilidade de fomentar atividade empreendedora coaduna com a ideia de 

Sachs (2003, p. 164), “geração de oportunidades de trabalho decente empregos e auto 

empregos, o que passa por ações afirmativas vigorosas em prol dos empreendedores de 

pequeno porte, considerados como arquitetos do futuro”. 

Desta forma descrevemos os pontos de interseção entre desenvolvimento 

sustentável, trabalho decente e reabilitação profissional, que encontram-se pautados na 

sustentabilidade social, no trabalho decente enquanto uma das possibilidades para o 

alcance desta e na reabilitação profissional enquanto possível propulsor do trabalho decente 

através de seus objetivos e metas. 

 



 

 

                  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos que é possível versarmos sobre a Reabilitação Profissional como uma 

possível propulsora do trabalho decente e por conseguinte do desenvolvimento sustentável, 

uma vez que a questão do trabalho decente engloba uma série de ações e intervenções em 

diversas políticas públicas a fim de cumprir seu objetivo precípuo de combater a pobreza e 

as desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 

sustentável. (BRASIL, 2010) 

Partindo do pressuposto acima descrito o PRP, se coloca enquanto um dos 

elementos importantes para o alcance do desenvolvimento sustentável tendo em vista o seu 

caráter de proteção ao trabalhador brasileiro, bem como os os dispositivos e compromissos 

assumidos pelo Governo Brasileiro inscrevem a Reabilitação Profissional tanto no contexto 

do desenvolvimento sustentável quanto nas metas para o trabalho decente em nosso país.  
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