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Na Segunda Conferência Internacional da Mulher organizada pela ONU em 1985, em
Nairobi, decidiu-se que os sistemas de seguridade social de todos os países deveriam
propor políticas públicas que assegurassem igualdade entre os homens e mulheres no
acesso aos beneficios e serviços deste sistema no mundo. Neste momento as vésperas da
realização da quarta Conferência Internacional da Mulher (Beij ing,setembro de 1995) o
governo brasileiro, em nome do texto constitucional de 1988, que, como as anteriores,
declarou a igualdade na lei entre homens e mulheres, propõe uma nova organização
para a Previdência Social, que não leva em consideração o desigual cotidiano feminino,
ainda tão distante do texto legal na construção

de uma sociedade verdadeiramente

igualitária. Elaboramos este estudo preocupadas com esta questão e tentando contribuir
para o debate deste tema polêmico. Nele analisa-se a condição feminina no mundo do
trabalho e a construção histórica do papel feminino no direito previdenciário.

1. A Mulher no Mercado de Trabalho (1970/1995) - A Dificil
Transição
Ao

longo

dos últimos

transformações.

25 anos a condição

feminina

passou

por

profundas

Da leitura bioligizante de Freud onde "anatomia é destino"para a idéia

de que "não se nasce mulher, torna-se mulher" como afirmou a pensadora francesa
Simone de Beauvoir (1949), muitas lutas foram travadas pelos movimento de mulheres,
internacional e nacional, para mudar essa situação de subordinação. O papel feminino
assentado

na reprodução biológica, com ênfase na maternidade e na realização de

trabalhos domésticos, definiu o lugar da mulher na esfera privada e, seu contraponto, o
papel masculino no exercício do poder econômico na esfera pública. Essa dicotomia
entre os papeis masculino e feminino, embora esteja traçado ao longo dos séculos nos
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seus aspectos fundamentais.

e consagrando

uma relativa divisão sexual do trabalho, tem

variado bastante ao longo da história da humanidade.

o

ascenso do movimento de mulheres, nas últimas décadas, questionando os velhos

estereótipos

sobre o papel feminino, abriu novas possibilidades e oportunidades

na

sociedade para surgimento de atividades fora do lar e realizadas pelas mulheres. Isto foi
favorecido pelo acesso a educação que tanto provocou a incorporação de um maior
contingente

de mulheres

no mercado de trabalho I como aumentou sua participação

política na sociedade. Embora, esta trajetória do "progresso feminino" seja mensurada
pelas Ciências Sociais através de indicadores econômicos e sociais relacionados à esfera
pública e apontem para as transformações em curso, estes nada dizem à respeito das
funções tradicionais que as mulheres exercem secularmente e que permanecem
encargo específico feminino.

As enormes desigualdades

como

existentes entre as classes

sociais no Brasil tem permitido que essa incorporação maciça de mulheres no mercado
de trabalho tenha sido efetuada sem maiores mudanças nas relações de gênero. As
empregadas domésticas são um exército de mulheres pobres, com baixa qualificação à
custo baixíssimo e representam
existência

dessas trabalhadoras

o maior contingente

de trabalhadoras

do país. A

possibilita que a prestação pelas muleres dos serviços

domésticos não seja interrompida

e continue sobre os ombros femininos, mesmo na

ausência da mãe/dona-de-casa.
A evolução da participação feminina no mercado de trabalho nos últimos 25 anos foi
extremamente significativa.

Esta cresceu de uma participação de 11 %. em 1970 para

cerca de 38%, em 1990, da PEA brasileira2 (Tabela 1). Comparando os dados de 1981

1 As mulheres pobres, com baixos níveis de renda, sempre trabalharam nas esferas privada e pública.
Sejam como escravas no eito ou na cidade como vendedoras ambulantes, ama-de-leite, escravas de
ganho, isto no século XIX, seja como as atuais domésticas/diaristas. As mulheres pobres foram e são
presenças marcantes no mundo do trabalho ao longo de nossa história.
2 Esta evolução foi amplamente
documentada na literatura sobre mercado de trabalho no Brasil e
destacamos os seguintes trabalhos: Lavinas L., (coord) II Seminário Nacional: Políticas Econômicas,
Pobreza e Trabalho, Rio de Janeiro, IPEA, Série Seminários na 7/94, Diretoria de Pesquisa, maio de
1994; Abreu, A. P.R.& SOIj, R(org) - "O trabalho Invisível - estudos sobre trabalhadores a domicílio no
Brasil", Riode Janeiro, Rio Fundo Editora, 1993; Sedlacek,G. & Santos, E. "A Mulher Cônjuge no
Mercado de Trabalho como Estratégia de Geração de Renda Familiar", Rio de Janeiro, IPEA, PPE,
vol.21. n° 3, dezi1991; Camargo, J.M. & Serrano, F. "Os dois Mercados: homens e Mulheres na
Indústria Brasileira", Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v.37, na 4, out/dez 1983; Mello,
M.F. "Análise da Participação Feminina no Mercado de Trabalho no Brasil", Rio de Janeiro, PUCIRJ,
Dissertação de Mestrado, 1982.

e 1990 (PNAD/IBGE)

tem-se a distribuição das mulheres trabalhadoras

por setor de

atividades e as mudanças ocorridas com a participação feminina no período (tabela 2).
Em 1990, são perto de 23 milhões de trabalhadoras. concentradas em atividades urbanas
e rurais, com 18 milhões

vivendo nas cidades. Mantendo a .tradição (de cuidar de

crianças, velhos e doentes) as mulheres continuam majoritariamente,

nestes serviços,

que a economia classifica como atividades terciárias (72%), e, isto já acontecia no final
dos anos 60 e seguindo ainda a tradição estes são empregos de baixo prestígio social e
pior remuneração.

A aceleração da industrialização,

a partir de 1956, provocou

transformações enormes no cotidiano do país, atingindo sobretudo a vida das mulheres.
Mas, como não houve uma revolução nos costumes, as mudanças que aconteceram
foram

lentas e graduais e interferiu pouco no perfil da participação

feminina no

mercado de trabalho Vejamos os dados fornecidos pelas PNAD, de 19.81 e 1990 (tabela
2), o que de mais significativo aconteceu. As camponesas perderam participação e
supreendentemente

as operárias mantiveram sua posição com um ligeiro incremento, a

despeito do emprego industrial ter sofrido retração no período. A atividade "Prestação
de Serviços" engloba o maior contingente de trabalhadoras, nesta estão incluídas as
empregadas domésticas e representam 30% do emprego feminino, embora tenha 'tido
uma pequena retração, ainda permanece como o setor de atividades qu~ mais emprega
mulheres. As atividades sociais que englobam os serviços de saúde e educação tiveram
aumento de participação, no período, e junto .com a "prestação de serviços" significam
quase 50% do emprego das mulheres. Deve-se ressaltar que esta distribuição das
mulheres,

na PEA, e sua concentração nessas atividades, discriminadas acima, mostra

que o trabalho da mulher, mesmo quando remunerado, permanece uma extensão das
tradicionais tarefas femininas: cuidar da casa, das crianças, idosos, doentes e ensinar
(ler, escrever e contar).
As grandes disparidades, que caracterizam as rendas do trabalho no Brasil, aparecem
ainda mais desiguais quando se faz o corte de gênero. Tanto no trabalho urbano como
no rural os homens ganham praticamente o dobro das rendas do trabalho feminino
(Tabela 3). É bem verdade que a remuneração dos trabalhadores rurais significa cerca
de 30% da auferida pelos trabalhadores urbanos. Os dados são cruéis quando se faz,
além do corte de gênero, a separação pelo quesito cor. Os negros (homens e mulheres)

ganham menos que os brancos e so o camponês negro tem um rendimento

médio

mensal superior ao da camponesa branca.
Para o debate sobre a questão da previdência social e a situação das mulheres o
indicador

mais

empregado

tem sido dimensionar

o montante

de pessoas

potencialmente participam do mercado de trabalho - a taxa de atividade -

J

que

O saldo da

comparação, entre os dados de 1981 e 1990 (Tabela 4), quanto as taxas de atividades
masculinas e femininas,

demonstram uma grande elevação da participação

(19,2%) e um incremento

mínimo para masculina

(0,9%). Isto deve-se

feminina
a grande

entrada de mulheres

no mercado de trabalho na última década e diferencia-se

tradicional

da participação masculina,

dinâmica

da

provedores da família, e portanto,

maciçamente engajados no mercado de trabalho, desde o advento da industrialização.
Segundo Deud & Malvar (1993) a novidade da inserção da mulher no mercado de
trabalho, em 1990, foi uma queda na taxa de atividade das mulheres, entre 25 e 29 anos,
e um aumento na faixa etária, de 30 a 39 anos, perfil mais assemelhado com o padrão
masculino, onde a taxa de atividade, em geral, aumenta à medida que a idade avança.
Este novo perfil femínino sinalizaria que a tendência será de padrões semelhantes para
ambos os sexos nas próximas décadas,

é o que conclue o estudo de Oeud & Malvar.

Para as mulheres isto não significou o alívio dos encargos domésticos, mas acumulação
de tarefas. Essa maior participação feminina, no mercado de trabalho, tem sido também
consequência da dura luta pela sobrevivência, obrigando as mulheres a permanecerem
um tempo maior em ocupações fora do lar e, portanto, tem ocorrido um alongamento do
tempo de trabalho feminino. (Oliveira, 1990 e Jatobá, 1990)4 Este amadurecimento
perfil feminino,
previdenciários,

no mercado de trabalho, vai refletir na demanda

por beneficios

que atualmente ainda é muito baixa devido a sua insignificância

mercado formal, majoritariamente

do

empregos instáveis, como empregadas

no

domésticas,

ou pelo setor informal da economia, como costureiras, doceiras, ambulantes, manicures.

A taxa de atividade representa a relação existente entre a população economicamente ativa (PEA) do
grupo que se pretende estudar e a população total de 10 anos ou mais deste mesmo grupo.
3

As explicações para um ingresso maior de mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos
abrangem tanto a pobreza, exarcebada pelas sucessivas crises econômicas como também pelo acesso à
educação nos maiores estratos de renda. Veja sobre o assunto Oliveira, 1990, Jatobá, 1990 e Bruschini,
1994.

4

Olhando apenas para a distribuição das pessoas ocupadas do sexo feminino observa-se
que as mulheres mesmo quando empregadas
os homens. Isto acontece

tem taxas menores de contribuição do que

mesmo nos ramos de atividades mais formalizados

da

economia, tanto para homens como para mulheres, como é o caso da indústria de
transformação. Mesmo tendo havido um aumento da taxa de contribuição

a previdência

social entre as mulheres ocupadas, nos anos 1981/1990, passou de 46% para 48,5% está
ainda é inferior a masculina que era de 51 % em 1990 Pode-se concluir que a mulher
ainda se insere com mais' frequência nas atividades do mercado informal .. Este ligeiro
aumento nas taxas de contribuição das mulheres à previdência social sugerem uma
geração de empregos femininos, onde a maior escolaridade e o aumento das mulheres
chefes de família em relação a cônjuges tem norteado esta inserção (Botelho,

As mulheres camponesas são praticamente
que trabalham
contribuição,

na "prestação
neste

apresentam

empregado

trabalhadoras - as empregadas domésticas,

1994).

não contribuintes do sistema e as urbanas

de serviços'"

campo está

v.,

taxas

muito baixas

o maior contingente

de

de mulheres

que mesmo em São Paulo, a cidade mais

industrial do país, apenas 20,4% das domésticas (mensalistas e diaristas) tinham registro
em carteira (Bruschini,

c.,

1994), vê-se que esta percentagem está próxima

nacional para todo o ramo de atividade "prestação
extrapolar

que majoritariamente

as domésticas

previdenciário. As balconistas e vendedoras,

da média

de serviços", pode-se, portanto,

brasileiras estão fora do sistema

mesmo com melhor destino, tem perto de

50% das suas trabalhadoras como não contribuintes.

2.4 - A Mulher Beneficiária
A estrutura legal do sistema de Seguridade

Social brasileiro oferece uma gama de

beneficios: aposentadorias por velhice, invalidez e tempo de serviço; pensões por morte,
auxílio-doença e rendas mensais a i·dosos e inválidos carentes; assistência médica, de
cobertura universal, independente· de contribuição

e assistência social. 9 Prestações em

A PNAD classifica como "Prestação de Serviços": os serviços de alojamento e alimentação,
reparação e conservação, pessoais. domiciliares e diversões.

8

A previdência social brasileira paga ~ensalmente um elenco de 83 beneficios que compreende
inúmeros tipos de aposentadorias, pensões, pecúlios e auxílios. Veja Romero, V. A., (1994)

9

especie

são pagas a cerca de 14,1 milhões de pessoas. Os benefícios

previdenciario

<

representam 92~'ó dos benefícios

urbanos em manutenção, neste item as aposentadorias

são 65% e as pensões 22% . os benefícios assistenciais e acidentarios

cerca de 8%

(Anuário Estatísitico da Previdência Social, 1993)

As aposentadorias discriminadas por sexo estão apresentadas na tabela 6, há uma maior
presença de beneficios para homens, o que espelha ainda a predominância masculina no
universo do trabalho brasileiro até algumas décadas passadas. Analisando o estoque de
aposentadorias em julho de 1993 tem-se 7,8 milhões de beneficios, 3,4 milhões pagos a
homens e 2,1 milhões a mulheres. A questão fica surrealista porque tem- se 2,3 milhões
de aposentadorias cujo o sexo é ignorado. Este elevado contingente de beneficiários
decorrente do fato de que, antes de abril de 1992, os Cadastros de Beneficios

é
em

Manutenção não dispunham da variável sexo para a clientela rural. Destas 2,1 milhões
de aposentadorias correspondem a aposentadorias rurais, fazendo uma suposição de que
estas aposentadorias rurais com sexo ignorado mantém a mesma proporção existente
para as rurais discriminadas por sexo chega-se auma repartição para as 2,1 milhões de
aposentadorias rurais: destas 1,3 milhões são de mulheres e 800 mil são de homens, o
que permitiria concluir que dos 7,8 milhões de aposentados brasileiros,
homens e 3,5 milhões são mulheres.

4,2 milhões são

10

A análise da tabela 6 mostra que aposentadoria por idade, invalidez, e tempo de serviço
representam os maiores quantitativos do citado beneficio. Considerando a aposentadoria
por idade que engloba o maior contingente cerca de 4,0 milhões pessoas, as mulheres
são 61 %

(excluindo-se

as de sexo desconhcido).

invalidez

existe uma proporção

ligeiramente

No caso da aposentadoria

inferior de mulheres.

Todavia,

por
na

aposentadoria por tempo de serviço é que a discriminação e a segmentação do mercado
de trabalho entre homens e mulheres aparecem com mais nitidez. São 1,4 milhões os
aposentados

por tempo de serviço,

destes 1,1 são do sexo masculino.

Estas são

aposentadorias urbanas que embora representem apenas 30% do universo, as despesas

1°0 cálculo foi baseado nos dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (1993), que das 3,5
milhões de aposentadorias rurais discriminava 518,7 mil como masculinas e 901,7 mil como femininas.
Posição em dezembro de 1993.

da previdência com o seu custeio é significativamente superior ao restante
São aposentadorias correspondentes
maiores,

(Tabela 6)

II

ao setor formal da economia, cujos os salários são

isto fica patente na análise da tabelas 7 e 8 A tabela 7 discrimina

aposentadorias

por tempo de serviço, nesta as

as

faixas de 3 a 10 salários mínimos

concentram cerca de 60% dos benefícios, é a elite da classe trabalhadora, masculina e
urbana. A tabela 8 discrimina

as

aposentadorias

por idade e por faixas de salário

minirno.. e o que se observa é que até 1 salário mínimo estão concentrados

87% dos

beneficiários e, isto é, ainda mais gritante, quando se faz o corte rural/urbano, 99% das
aposentadorias rurais são de até 1 salário mínimo.

A segmentação

do mercado

de trabalho

aposentadorias femininas se concentrarem

reflete-se

no fato de a rnaiona

das

em beneficios de baixo valor.e as masculinas

terem em média duas vezes o valor das femininas e isto acontecem

até para as

aposentadorias por tempo de serviço, onde o valor médio pago aos homens é cerca de
40% superior ao percebido pelas mulheres. Mesmo recebendo aposentadorias e pensões
12

de baixo valor os técnicos da Previdência Social
urna situação privilegiada na distribuição
aposentadoria

tem colocado que a mulher tem

dos benefícios, devido a possibilidade

da

precoce, aos 60 anos de idade ou com 30 anos de tempo de serviço.

Junte-se a isto a maior esperança

de vida das mulheres, aposentando mais cedo e

morrendo mais tarde a população feminina aparece aos olhos do Governo como um
ponto de desequilíbrio atuarial para sistema no longo prazo.

Conclusões
Diante dos aspectos apresentados

e analisados chega-se a conclusão que não são as

mulheres no campo e na cidade o peso maior nos gastos previdenciários, ao contrário a
perversa realidade mostra que ela é a responsável pela maior quantidade de trabalho
dispendida na sociedade, isto quando se agrega trabalho doméstico e o fora de casa e

11 Em julho de 1993 os valores pagos foram os seguintes: aposentadoria
por tempo de serviço CR$ 27,8
bilhões; aposentadoria por idade CR$ 22,4 bilhões. DAT APREV-DlAC.S

Veja os trabalhos de Deud & Malvar (1993), Celecino de Carvalho Filho (1993). Narcisa M.G.dos
Santos (1994).

12

disposição repetiu-se nos decretos seguintes até a edição da LOPS. Esse diploma legal
exgia 60 contribuições. no mínimo, e fixou limite de 65 anos para o homem e 60 anos
para a mulher
Nas reformas

acenadas,

tais limites serào alterados

para mais justificando-se

na

melhoria da expectativa de vida.

2.3 - A Mulher Contribuinte
Da análise jurídica e histórica, supra mencionadas,
sempre

foi parte integrante da previdência

advém a certeza de que a mulher

social,

como segurada, bastando que

estivesse trabalhando como empregada ou autônoma.

É bem verdade que o trabalho

doméstico, tal como é sem disfarces apenas foi admitido como possibilidade de fíliação
na década de 80 (meados).

Antes disso, a simples "dona-de-casa", tinha de inventar uma profissão a fim de ser-lhe
concedido o direito de inscrição: doceira, costureira, cabeleireira, manicure, etc ...

Como o modelo principal da nossa previdência é contributivo, a filiação significa pagar.
Outra forma de ingresso no sistema previdenciário

dá-se na condição de dependente,

futura titular de uma pensão --talvez -- por morte.

A tabela 5 faz a distribuição percentual das pessoas ocupadas

por gênero e ramos de

atividade para os anos de 1981, 1985 e 1990. Pode-se observar que homens e mulheres
a grosso modo tem metade do seus contingentes fora do sistema de seguridade social e
1985 representou o fundo do poço da crise econômica com um aumento para ambos os
sexos da informalização,

a forte conjuntura recessiva da primeira década dos anos 80

expressa-se assim pelos mecanismos de proteção que foram impotentes para fazer face
aos profundos impactos verificados no mercado de trabalho e sobre as condições de
vida da população. A lenta recuperação econômica do final da década transparece numa
melhoria das taxas de contribuintes para ambos os sexos.

Alem disso a percentagem
instituto de previdência

da força de trabalho feminina, não contribuinte

é superior à masculina, mesmo nos ramos de atividades

industriais com maiores índices de contribuição

o aumento

para o

previdenciária

' .

da participação feminina no mundo do trabalho fora de casa representou no

Brasil uma queda extraordinária na taxa de fecundidade nas últimas Meadas,
tenha havido nenhuma política pública especifica sobre a questão.

6

sem que

Foi uma pura'

solução de mercado, tão ao gosto do ideário neoliberal. Dados preliminares do Censo
de 1991 indicam que a taxa de fecundidade atingiu níveis inferiores a 2,7 filhos, por
mulher, em idade fertil. Esta forte queda no padrão reprodutivo feminino tem sido
explicado na ausência de políticas públicas especificas, pelo aumento vertiginoso da
urbanização, cujas taxas são de mais de 70% para o país. A urbanização coloca para a
família maiores custos, na medida que os filhos não são mais usados como força de
trabalho, como nas sociedades agrícolas, mas seguindo o padrão vigente nas economias
industriais, os filhos representam maiores gastos familiares. Para a Previdência Social
esta questão tem a longo prazo um impacto significativo,

devido as mudanças na

relação ativos e inativos e também pela pressão feminina no futuro por mais beneficios
previdenciários.

Além

disso,

a queda

na taxa de fecundidade

também

reduz

relativamente as despesas da previdência social com o salário-maternidade.

o

último aspecto a ser considerado,

brasileira,

diz respeito a expectativa

e que tem criado muita celeuma, na sociedade
de vida da mulher. Com base nos Censos

Demográficos de 1970 e 1980, a esperança de vida da mulher ao nascer era de 63,4
anos, e a masculina de 57 anos.

Como os dados de mortalidade, do Censo de 1991,

ainda não estão disponíveis, tem-se como evidência que as mulheres continuam vivendo
mais que os homens. Para a administração previdenciária, este fato implica em maiores
custos, porque tendo as mulheres uma sobrevida maior que a do homem (em média 7

Embora o estudo do CETEADIUFBA (1994) tenha sido feito para as cidades de Manaus, Natal, e as
regiões metropolitanas de São Paulo e Curitiba, creio que estas conclusões podem ser generalizadas
para a sociedade brasileira.
5

6 Entre 1940 e 1960 foi de 6 o número médio de crianças por mulheres em idade fértil, em 1981 caiu
para 4.7 crianças e em 1990 este foi de 3,2 o número médio de filhos tidos por mulheres em idade fértil.
(pNAD/1990) Veja também sobre o assunto "Perfil Estatístico de Crianças e Mães no Brasil - A
Situação da Fecundidade: Determinantes Gerais e Caracteristicas da Transição Recente" lBGE, 1988.

anos), e podendo se aposentar mais cedo isso representaria, num futuro próximo, um
maior dispêndio no custeio da previdência.
da realidade atual da Previdência.

Este horizonte ainda longínquo está distante

7

2. A Mulher na Previdência Social.
Este ítem faz o histórico da condição feminina no direito previdenciário como também
o retrato da mulher enquanto contribuinte

e beneficiária

da previdência social. A

distinção entre mulher contribuinte e beneficiária será feita neste. trabalho apenas para
mostrar a diferença que existe entre as inserções masculinas e femininas no mercado de
trabalho e consequentemente

no sistema da previdência social.

Na primeira hipótese,

ela trabalha e é segurada, contribuindo diretamente para os cofres da Previdência. Na
segunda hipótese, é beneficiária, porque seu pai ou marido contribuiu normalmente e
como dependente após sua morte recebe o beneficio.

o trabalho

no Brasil apresenta peculiaridades que a OIT considera danosas ao progresso

social dos trabalhadores . Há um contingente elevado de adultos em idade ativa, com
emprego, mas sem carteira assinada.

A população ativa do país é de, aproximadamente

64,4 milhões,de pessoas das quais, 62,1 são pessoas ocupadas, mas apenas 23,6 milhões
com carteira assinada; em atividades
empregadores.
milhões

autônomas,

14,1 milhões e 2,9 milhões de

Deste contingente de 62,1 milhões de pessoas ocupadas, apenas 38,5

são contribuintes

da Seguridade

Social, portanto

apenas cerca de 59,8%

participam do sistema (Santos, N., 1994). O ffiGE lançou, em abril de 1994, o seu 10.
Censo do Emprego no Brasil informando que 37,4% das pessoas, em trabalho formal,
não tem a CTPS assinada. A contribuição previdenciária está diretamente vinculada as
aposentadorias

e pensões, mas todos podem receber assistência médica e social. Está

incluido na seguridade social o seguro-desemprego,

com "aproveitamento"de parte do

PISIP ASEP. A seguridade social é uma política capitalista de controle social e, no caso
brasileiro, o único instrumento de política social disponível com a particularidade de ser

Levianamente tem se usado este argumento para se justificar a atual proposta do overno. Para se saber
a real dimensão desta problemática é necessário fazer um estudo utilizando o modelo de coorte para
melhor avaliar a tendência e o horizonte no qual esse efeito pode se tornar relevante.

7

gerida exclusivamente
dos recursos

pelo governo, com a maior liberdade de ação na administração

Com propri,edade Botelho (1995) coloca que aposentadorias e pensões

detêm uma importància inquestionável como mecanismo de redistribuição

de renda,

mesmo que o sistema seja de base contributiva e não assistencial. No caso feminino cuja
tendência

nas últimas décadas foi de aumentar sua responsabilidade

como única

provedora do lar, assim, tem crescido nos últimos anos a importância advinda dos
recursos monetários da seguridade social nas rendas dos domicílios.

2.1 - Síntese da Evolução do Sistema Previdenciário no Brasil

Quanto a previdência foi criada no Brasil, em 24 de janeiro de 1923, através do Decreto
No. 4682, mais conhecido como Lei Eloy Chaves, em homenagem ao deputado federal
que apresentou e defendeu o seu projeto no Congresso Nacional. Essa lei criava, em
cada uma das empresas de estradas de ferro, existentes no país, uma Caixa de
Aposentadoria
moderna,

e Pensões' (CAP), e, passou a ser o marco inaugural da seguridade

diferente das práticas. anteriores, por adotar técnicas atuariais:

filiação

obrigatória, contribuições de empregados e empregadores, prazos de carência, igualdade
no usufruir dos beneficias, etc.

Como essa experiência foi vitoriosa, dela surgindo

todos os modelos posteriores, não é apenas o marco inaugural, como o 24 de janeiro
passou a ser "o dia da previdência social", no Brasil.
Na Lei Eloy Chaves não encontramos um tratamento diferenciado para as mulheres, ela
só cuida dos empregados das estradas de ferro e prevê 4 beneficias:

socorros médicos,

medicamentos, aposentadoria e pensão. Aposentadoria em duas modalidades: ordinária
ou por invalidez. A ordinária divide-se em 3 espécies:
a)

completa para o empregado que tenha prestado, pelo menos, 30 anos de
serviço e tenha, no mínimo, 50 anos de idade;

b)

incompleta,

redução de 25%, quando o operário tem 30 anos de serviço

e menos de 50 anos de idade;
c)

proporcional:

1130 (um trinta avos) por ano de serviço quando o

empregado tem mais de 60 anos de idade.

Essa sistemática, com toda a sua regulamentação.

muito precisa e objetiva, vai ser a

mesma para todas as Caixas, criadas desde então. até a segunda fase, quando serão
fusionadas nos INSTITUTOS.

O primeiro a ser criado foi o IAPM - Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, em 1933. Antes .disso, em 10. de outubro de
1931, o Decreto No. 20465, reformou a legislação anterior, sobre as CAP's, igualmente,
sem qualquer referência específica as mulheres.

Ou melhor, para sermos justas com a "ortografia"

dessas normas antigas, há um

momento de referência a mulher quando elencam as pessoas com direito a pensão por
morte:
- a mulher, marido inválido, filhos, pai inválido e mãe viúva, irmãs solteiras.
Por essa via transversa -- marido inválido -- nasce a certeza de que a mulher integrava a
CAP, como associada, na expressão legal "empregados".

Nessa condição sem qualquer

distinção.
Várias leis se sucederam até 1960, as quais não citaremos nem faremos menção, em
nome da brevidade,

todavia, convém repetir que o conteúdo permaneceu o mesmo,

com exceção do beneficio "aposentadoria completa", e liminada da lei, com o Decreto
No. 35448, de 10 de maio de 1954, criador do Regulamento Geral dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões.
Em 26 de agosto de 1960, foi editada a LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social (no.
3.807), para a qual são SEGURADOS todos os que exercem emprego ou atividade
remunerada.

Criou as aposentadorias especial e por tempo de serviço, a primeira para

as atividades penosas, insalubres e perigosas, e a segunda ao segurado que completar 30
e 35 anos de serviço, com 80% do salário de contribuição no primeiro caso e integral, n
segundo.
A LOPS foi tão significativa para história da Previdência Social como as CAP's, os
Institutos, a unificação (INPS) e a universialização (SINP AS), etc. O seu conteúdo foi
a espinha dorsal, imutável, com alterações de superficie, mas sempre mantida a sua
estruturação, sem novidades para a realidade da mulher trabalhadora.

Foi com a Lei No. 5.890, de 8 de junho de 1953 conhecida com a "Nova Lei da
Previdência

Social", já ocorrida a fusão de todos os Grandes Institutos (menos os

IPASE), no fNPS· --Instituto Nacional de Previdência Social, em 1966, o aparecimento,
do primeiro fator distintivo entre homem e mulher, quanto a aposentadoria

por tempo

de serviço, prevista em 30 anos para ambos, sendo que:
• 80% do salário de beneficio, ao segurado do sexo masculino e,
•

100% do salário de beneficio ao segurado do sexo feminino.

Em 24 de janeiro de 1976, data escolhida a propósito foi editada a primeira CLPS Consolidação das Leis da Previdência Social (Decreto No. 77.077), ali a aposentadoria
por tempo de serviço está assim disciplinada:

aos 30 anos de serviço:

a)

80% do salário-de-beneficio

para o segurado do sexo masculino;

b)

95% do salário-de-beneficio

para o segurado do sexo feminino:

(# 10) para o homem que continuar em atividade, após os 30 anos de
serviço, um acréscimo de 3% para cada ano completo de contribuições,
até 95% (artigo 41).
A CLPS sofreu, constantemente, modificações, sempre igual quanto à remuneração
aposentadoria jubiliar:

da

95% do salário de beneficio para mulheres com 30 anos, e

homens com 35 nos .
. A CLPS foi substituída por dois regulamentos, um para beneficias e outro para custeio,
inclusive, em razão das novas disposições da CF/88.

A Lei No. 8213/91,

último

regulamento de beneficios, Art. 53, assim disciplina:
I - Para mulher:

70% do salário de beneficio, aos 25 anos

de serviço + 6% para cada ano completado até o máximo de
100%;
Il- Para o homem: 70% do salário de beneficio aos 30 anos
de serviço, + 6% para cada ano completado até o máximo
de 100%.
Por que enfocamos a aposentadoria por tempo de serviço? Pela simples razão de ser o
único beneficio com esse tratamento

distintivo, onde fazemos questão de destacar

casos de doença, velhice, invalidez.

morte e. ainda, seguro desemprego

além de

proteção à maternidade no inciso XVI
Em dispositivo apartado, desse mesmo artigo, dispôs in verbi.s:
·"XIX - Aposentadoria

para a mulher, aos 30 anos de

trabalho, com salário integral;

xx - ~posentadoria

para professor após 30 anos, e para a

professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de
magistério

com salário

acrescentado,

integral " (este inciso,

pela Emenda

Constitucional

:XX, foi

No.

18, de

30/6/1981).
Novidade?

Para a mulher, não. Fôra sempre assim. Essa aparente "generosidade"com

a mulher, excluiu os homens. Estes, se aposentavam aos 30 anos de serviço com 80%
de seus salários de beneficio.
campanha

de deteriorização

Com esta Constituição,

da Previdência

iniciou-se a lenta e gradual

no Brasil, não esquecendo o "golpe da

unificação", em 1966.
A Lei Ordinária vai se encarregar de solidificar a intenção política, expressa na Carta
Magna.

Anteriormente,

referimo-nos

à Lei No. 5890/73

que estabelecia

uma

remuneração variada da mulher para o homem, não como novidade, mas, cumprindo
preceito Constitucional.
Com a última Constituição, a Previdência Social recebe a mais extensa regulamentação
resultante

de Emendas

Populares

e intensas

campanhas

dos

interessados

no

restauramento do poder de compra de seus proventos e pensões.
Na Lei maior, a Seguridade Social, foi dividida em três partes:

Saúde, Previdência

Social e Assistência Social, sujeitas aos mesmos princípios e objetivos (Art. 194 e
seguintes).
inválido

Como novidade, a pensão por morte, deixou de ser apenas para o marido
ingressando no texto constitucional

disciplinada,

também

a aposentadoria

anteriormente, apenas na Lei ordinária contemplando

homens e mulheres desde 1960, com a edição da LOPS.

por idade,

a diferença entre

Sempre existiu a aposentaria

por velhice exceto na lei Eloy Chaves, porém desde de 1931, com o Decreto No. 20465,
era compulsória aos 65 anos de idade e, 10 anos no mínimo de contribuições.

Essa

apenas
anos.

isto:

não foram as mulheres

Foi o trabalhador

masculino,

brasileiro

com a Constituição

contrário

é um marco

embasados

na menor expectativa
As mulheres,

fundamentação

jurídica

remuneração

uma aposentadoria

quem sempre

de 1967.

histórico

de produção.

a conquistar

a teve, desde

1923, perdendo,

Por isso, não é um privilégio

a ser mantido

para que os homens

de vida e nas características
por

sua vez,

e histórica

lutam

gravada

sempre inferior à do homem,

manter

exercício

não esquecendo,

o sexo

de gênero,

recuperem

ao

a sua,

de vida e no novo modo

para

pelo

~o

"especial"com

o direito

da

dupla

por sua
jornada

e

ainda, a maternidade.

2.2 - O Conteúdo de Gênero do Direito Previdenciário através das
Constituições Brasileiras

Até 1934 as Constituições

Carta de 34 um marco para a cidadania
pela primeira
direitos

vez o Mandado

do trabalhador.

brasileira.

de Segurança

Dentre

estes:

foi sendo ampliado,

social.

Foi a

Não apenas por isso, mas, por prever

e ter elencado,

Assistência

(letra h do # 10. do Art. 121).

Previdência
conteúdo

quanto ao tema previdência

foram "omissas"

ainda, pela primeira

médica

e sanitária,

vez os

Instituição

Daí em diante, nos textos seguintes,

sendo que esta Carta não foi outorgada

de
esse

como as de 1937,

1967 e 1969.
de 1946 ser conhecida

Apesar da Constituição
consagrou

nenhum

trabalhador,
sendo

no Art.

entendemos

contribuindo,
aposenta,

como

157, a previdência

qualquer

como

mudanças

trabalhador

Repetiu

a de

usufrui

1934 ao prever

direito mediante

nas leis ordinárias:
da

assistência

a mesma não

contribuição.
a questão

para

o

Assim

era pacífica;

médico-hospitalar

e se

por tempo de serviço com 30 anos.
de 1967, e Emenda

diferenciado.

novidade

presença

previdenciário.

as poucas

Com a Constituição
tratamento

direito

como a Carta Democrática,

Constitucional

O Art. 165, ao elencar

na beIíssima

de duas parlamentares),

Carta

de

manteve

de 1969, a matéria

direitos trabalhistas,

1934 (Ia.

Assembléia

a previdência

inaugura

por nós apontados
Constituinte

com

a

social como um direito, para

entretanto

é a que menos usufrue dos resultados

trabalho.
reflexo

Ser a mulher

a menor

contribuinte

de uma prática que não a considera

a remunera

condignamente

tratamento

político e ideológico

para a Previdência

empregada

oriundos

Social

é um mero

(porque não está registrada),

uma crise na previdência
empseudo

do seu

que a realidade

previdenciária

a mulher

Por este

para onerar a mulher

e hipócrita tratamento

uma igualdade

não

(igualitário)

não contempla

a

e as políticas

não querem criar.

Na história da legislação
foi alterando
no modelo

isonomia

invocar

masculinos,

lei não pode configurar

pretexto

e monetários

e não a inclue nos seus planos de desenvolvimento.

com os mesmos encargos

públicas

práticos

a aposentadoria
anterior.

para os homens

Essa reforma

para alegar tratamento

que ela ficou destacada,

prejudicial

privilegiado

nào recebeu tratamento

ao segurado

as mulheres

privilegiado,

por permanecer

masculino

não pode ser

e mais uma vez em nome da

levá-Ias pelo mesmo caminho.
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Tabela 2
Distribuição das Trabalhadoras por Setor de Atividade
1981 e 1990
1981

1990

Agrícola

19,8

14,0

Indústrias de Transformação

11,9

12,8

Indústrias de Construção

0,5

0,4

Outras Ativo Industriais

0,5

0,5

Comércio de Mercadorias

9,8

12,2

31,8

30,9

Servo Aux. de Ativo Econômica

2,2

3,0

Transportes e Comunicação

1,0

1,0

16,6

18,6

Administração

3,0

4,0

Outros

2,8

2,7

TOTAL

100,0

100,0

14,2

22,1

Setor de Atividade

Prestação de Serviços

Social

(em milhões)
Fonte: IBGE-PNAD,

1981 e 1990

Tabela 3

Rendimento mec 10 mensal dos ocupados, por
Cor, Sexo, e oomicmc
Brasil e Regloes,

1990

~UK
.Reqlão e Domicílio

10tal
Homens

Mulheres

Branca
Homens
Mumeres

Negros
Homens

Mumeres

IUrbano

arasn
Nordeste
Sudeste

6,1
3,8
6,8

3,4
2,1
3,7

7,6
6,0
8,1

4,2
3,3
4,4

3,7
2,9

2,1
16,0

3,9

2,2

1,9
1,3
2,4

0,8
0,6
1,2

2,5
1,5
2,9

0,9
0,7
1,3

1,4
1,2

. 0,7
0,6

1,/

1,0

IKural
Brasil
Nordeste

suceste

Fonte: FIBGE, Mapa do Mercadode Trabalhono Brasil, Rio de Janeiro, n. 1
* em salário mínimo

Tabela 4

Taxa de Atividade Feminina e Masculina
Segundo a Situação do Dornícíüo
1981, 1985 e 1990
19B1

Homens

1955

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

1990
Mulheres

rotai

/4,o::S

::SZ,B/

/O,U4

::So,B7

f t>,Z8

:)8,15

Urbana

71,40

::s::s,o o

r::s,uo

jf,4b

fL,fO

4U,13.

Kural

ez.e 1

jU,bZ

l:Sj,l:Sf

se.os

l:SZ,j8

:)b,UZ

Fonte: IBGE, PNAD

Tabela 5

I
Distribuiçào

Percentual

Prevldencla,

das

Homens
I
Aqricola
I
lndustna de Transformaçao
índústria de Construçao
Outras Ativicades mcustnat
l...omerClo de Mercadonas
Pres,taçao de SerVIços
SerVIços Auxinares da AtiVIdade !::conomlca
I ransporte e Comurucaçao
Social
Acrrurustraçao Publica
Outras Atrvioaces
MUlneres
I
Aqrícola
[lndústria de Transformaçao
[Indústria de Construçao
[Outras Atrvidades Industnai
[Cornercro de Mercadonas
IJ-'restaçao de serVIços
IserVIços AUXiliares da AtiVlrcace t:conomlca
Transporte e Cornurucação
ISoclal
[Adrrurustraçao Publica
luuuas Atrvicaoes

I

I

I

Fonte: IBGE, PNAD

ocupadas,

por

o sexo e os ramos

1sai.

I
I
Kamo de Anvioaoe

I

Pessoas

segundo

contnourçao

para

Instituto

de

de atividade

Hl80 e 1990

i

Contribuinte
1 ~H:S1
01,IL

1!:Hlo

Nao - Contnburn e
199U
OU,91

1980

199U

48,Lf

OU,99

49,UL

91.44

90,88

80,64

90,53
. 15,17

18,21

19,36

48,96

45,25

45,26

51,04

54,75

. 17,06

23,99

24,80

33,09
38,/2

30,90

39,08

40,29

40,04

49,UU

. 9,12

84,83

8,56
81,79

54,72

9,47

1981

82,94

76,01

66,89

61,10

75,15
60,41

61,28

14,/1

03,30

81,28

{o,OB

10,00

1B,/1

24,92

L4,98

19,0 I

10,49

10,;50

2U,J1

24,51

23,10

87,15

85,71

81,58

12,85

14,29

18,42

79,64

82,69
((,((

{ó,44

20,36

1 1,31

24,00

10,98

1 1,U2

22,U4

L2,98

48,41

~4,U4

ó6,38

01,03

1,89

4J,02
1,76

2,54

98,11

98,24.

9/,46

74,47

69,29

71,34

2ó,03

30,/1

28,00

82,91
40,90

74,65

78,07

81,32

2ó,30

21,93

18,08

81,ó7

80,93

18,94

18,4J

14,UI

21,06

09,08

00,12

. 03,UO

4U,42

44,88

46,!;j5

20,13

19,oJ

24,84

74,86

80,37

7ó,10

77,08

70,83

68,23

22,92

29,17

31,( I

94,12

90,92

BI,ól

o,8B

9,08

85,57

84.16

83,03

14,41

10,24

12,4J
10,47

90,/8

92,34

81,01

12,49

8b,L9

BO,10

9,22
12,(2

1,00

/jl,ll

13, /1

14,84

I

c,

Tabela 6
Número e Valor das Aposentadorias por Sexo
NÚMERO

~

(MM CR$)

TOTAL

HOMENS

MULHERES

IGNORADO

TOTAL

HOMENS

MULHERES

IGNORADO

TOTAL

7.852.116

3.365.465

2.138.754

2.347.897

71.403

44.870

14.758

11.775

Invalidez

2.057.732

1.010.289

539.970

507.472

12.312

6.982

2.877

2.453

Idade

3.993.134

852.759

1.340.216

1.800.159

22.364

6.123

7.718

8.522

Tempo de
Serviço

1.392.668

1.129.967

229.188

33.513

27.805

23.458

3.688

659

374.470

350.205

19.184

5.081

8.119

7.739

281

98

34.112

22.245

10.196

1.671

801

567

192

42

Espécie

-,

VALOR

Especial
Outras

Fonte: Dataprev/DIAC.S- Posição Julho 1993
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