
ASPÉCTOS HISTÓRICOS DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL NO 
MUNDO 

 
Considera-se que o termo assistência social teve seu início a partir da Idade 

Média, onde se pregava muito a questão do mutualismo. Grupos pequenos de 
pessoas que se associavam e formavam caixas para que pudessem se ajudar, a título 
exemplificativo, as situações de morte, onde a comunidade dos feudos se movia em 
prol da família do falecido (IBRAHIM, 2012, p. 1). 

Destaca-se que a desigualdade social e econômica sempre existiu, haja 
vista que nesta época já havia pessoas com grande poder aquisitivo e outras que 
viviam em extrema pobreza. Assim, essa visão de assistência, de combate à 
desigualdade também começa a ser idealizada nesta época. 

Também surgiram as entidades privadas dando assistência aos menos 
favorecidos. Na Idade Média, havia a constante atuação da Igreja relacionada com os 
necessitados. Assim, surgem as primeiras ideologias sobre assistencialismo. 

No século XVI, criou-se uma lei que trouxe uma quebra de paradigmas; 
quando certa responsabilidade recaiu sobre o Estado. No ano de 1601, ainda no 
imperialismo, a Poor Law Act ¬– Lei dos Pobres – emergiu na Inglaterra, onde esta 
obrigava o Estado a trazer amparo para despossuídos (IBRAHIM, 2012, p. 1). 

Mais de 150 anos após a Lei dos Pobres, surge a Declaração dos Direitos 
dos Homens e do Cidadão, no ano de 1789. Em um momento histórico, onde se vivia 
a Revolução Francesa, que também foi um grande marco para a ascensão da 
assistência no mundo, promulgou-se o pensamento coletivo, além do que já era 
pregado na época sobre o individualismo. 

A Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão de 1789, enfatiza o 
conceito de seguridade, como um direito de todos. Neste mesmo contexto, sabe-se 
que entre os séculos XVIII e XIX, tem início a Revolução Industrial em todo o 
continente europeu (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 5). 

Com a revolução industrial e como a ideia de trabalho remunerado, também 
se tem início um Estado liberal que pensa na iniciativa privada como forma de fazer a 
economia dos países girar.  

Todavia, a realidade se tornou totalmente distorcida. Tendo em vista que 
sucedeu a ideia de trabalho remunerado, a maioria da população começou a trabalhar 
nas fábricas, no entanto, sem garantias de emprego digno, sem jornada de trabalho 
mínima estabelecida e sem descanso semanal remunerado.  

Com isso, os trabalhadores começaram a se organizar. Surgem os 
sindicatos, as greves, tudo em prol de um trabalho digno. Isto está diretamente ligado 
à questão previdenciária, tendo em vista a proteção do trabalhador, como o caso de 
acidentes de trabalho, doença do trabalhador e trabalhador inválido.  

Neste caminho, de maneira mundial, os países iniciam o desenvolvimento 
de leis idealizando a proteção social. Assim, nos anos de 1883 a 1889 surgem as Leis 
Bismarkianas (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 9). 

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, um chanceler alemão, 
visualizando toda a guerra social que acontecia em seu país, teve o ânimo de começar 
a disciplinar alguns benefícios, como exemplo temos o seguro doença, acidente de 
trabalho, proteção em caso de invalidez e velhice, entre outras atitudes que formavam 
uma percepção de seguridade social (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 9). 

Por conseguinte, entre os anos de 1883, 1884 e 1889, temos as primeiras 
ideias de seguro social para os trabalhadores e cidadãos. De acordo com Amado 
(2016, p. 149): 



 
Aponta-se majoritariamente como o marco inicial mundial da previdência 
social no mundo a edição da Lei dos Seguros Sociais, na Alemanha, em 1883, 
perpetrada pelo chanceler Otto Von Bismarck, que criou o seguro-doença, 
seguida por outras normas que instituíram o seguro de acidente de trabalho 
(1884), o de invalidez (1889) e o de velhice (1889), em decorrência de 
grandes pressões sociais da época. 

 
Continuando com a construção da noção de assistência social no mundo, 

temos um marco importante na história com as Constituições Mexicana e Alemã, em 
1917 e 1919. 

A Constituição Mexicana foi a primeira a assegurar direitos de previdência. 
Já a Carta Magna alemã, também conhecida como Constituição Weimar, também foi 
uma das primeiras constituições mundiais a expor em seu texto os direitos coletivos 
da previdência social. Ambas trouxeram status mundial constitucional para 
previdência e a proteção previdenciária para os trabalhadores (CASTRO E LAZZARI, 
2020, p. 10). 

No ano de 1919 também há grande destaque para o surgimento da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ela surge em um contexto de pós 
Segunda Guerra Mundial, e não vem somente com uma ideologia de proteção ao 
trabalho, mas também traz a ideia de proteção previdenciária. 

Outra grande referência histórica para a evolução e construção de 
previdência social é o Plano Beveridge, em 1941. Idealizado pelo economista Sir 
William Henry Beveridge, entendia que a previdência deveria ser custeada 
principalmente pelos tributos em geral, tendo em vista que não existiam contribuições 
especificas a serem pagas pelas empresas e trabalhadores, efetivamente implantadas 
e 1946 (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 10). 

Dentro do Plano Beveridge, surge a expressão proteção social do berço ao 
túmulo, que realmente mostrava a intenção de proteção do indivíduo desde seu 
nascimento até sua morte. 

Após período de segunda guerra mundial, no ano de 1948, nasce a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, editada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Esta prevê em seu texto o direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 12). 

Como se observa na evolução histórica mundial, que trouxe o conceito de 
seguridade social para os dias atuais, o Estado começou a engajar algumas 
obrigações para garantir o direito à seguridade para os trabalhadores e cidadãos. 

Contudo, com o passar dos anos, identificou-se um possível inchaço para 
a economia dos países. 

Destaca-se que em nenhum momento da história se observam modelos de 
proteção social iguais entre os países, tendo em vista os momentos distintos em que 
cada potência vivia e sua evolução.  

Assim, na década de 1880, na Alemanha, nasce a doutrina do Estado de 
bem-estar social, também conhecido como Estado–providência ou Estado Social. 
Através de Otto Von Bismarck, já mencionado, essa doutrina abordava e é conhecida 
até hoje pela ideologia de que o estado tem que ser o provedor em frente a seguridade 
social (CASTRO E LAZZARI, 2020, p.13). 

No ano de sua criação, também sobreveio uma crítica a esse pensamento, 
feita pelo Banco Mundial, dizendo que o Estado não suportaria manter o bem-estar 



social, custeio da seguridade e previdência como um todo, haja vista a grande 
possibilidade de quebra da economia nacional.  

Assim, surge a ideia de privatização e a inclusão de um sistema de 
capitalização previdenciária. Com isso, o Estado desfoca da seguridade social, reparte 
a responsabilidade de custeio da previdência, e consegue suprir todas as áreas que 
necessitam de políticas públicas. Todavia, a ideia de capitalização restou infrutífera 
frente aos desafios da época. Por este motivo, hoje, existem outras formas de custeio 
e manutenção da seguridade social no mundo. 

Desde 1994, o Banco Mundial disciplina um exemplo previdenciário 
emanado de uma teoria, denominada Teoria dos Três Pilares. Tal teoria influenciou 
as reformas previdenciárias ao passar do tempo e ainda agora em inúmeros países 
latino-americanos.  

Segundo Amado (2016, p.151 apud GRANEMANN, Políticas Sociais e 
Financeirização dos Direitos do Trabalho) a Teoria dos Três Pilares está constituída: 
 

O “primeiro pilar”: uma previdência social gerada pelo Estado, de caráter 
obrigatório e que deveria assegurar um benefício mínimo para combater a 
indigência na velhice. No caso brasileiro, o "primeiro pilar" do Banco Mundial 
aproxima-se muito mais das políticas de "garantia de renda mínima" e dos 
benefícios assistenciais do tipo Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
Para o banco Mundial, este "Pilar" destino se aos que não possuem o direito 
a aposentadorias por não terem formalmente comprovado tempo de 
contribuição;  
O “segundo pilar”: também de caráter obrigatório verdade baseia-se em 
planos de "poupança" de tipo profissional (vale dizer, ligado ao contrato de 
trabalho, ou fundo de pensão/previdência complementar fechada). Diferente 
do primeiro Pilar, nesse a gestão deverá ser privada e o sistema de 
aposentadorias deve operar por capitalização. 
O “terceiro pilar”: denomina se "voluntário" ou "pessoal". Funciona por 
capitalização e oferecido por empresas de previdência complementar aberta, 
como os bancos e as seguradoras. É individual e por isso não está vinculado 
a qualquer relação de trabalho ou aos direitos coorporativos"(g.n.). 

 
Ao contrário de vários países da América do Sul, que extinguiram o sistema 

público e adotaram o sistema privado, o Brasil não abordou uma reforma estrutural 
em seu regime previdenciário. 

A primeira reforma previdenciária após a atual Carta Magna de 1988, 
Emenda 20/98, incontáveis mudanças ocorreram ao sistema e regime previdenciário, 
mas seus princípios foram mantidos, haja vista que o plano brasileiro continua sendo 
público com regime de repartição. 

Com isso, no decorrer do tempo, o conceito de seguridade social e seus 
aspectos foram sendo criados, até chegar ao que o mundo possui nos dias atuais. Em 
cada parte do mundo, percebe-se relevante mutação com os acontecimentos 
históricos. Assim também foi no Brasil, que iniciou sua trajetória com a seguridade 
social ainda no período imperial. 

O marco para a previdência Social no Brasil foi a criação da Lei Eloy 
Chaves. O país viveu dois momentos distintos, todavia, a lei mencionada não foi a 
primeira a tratar de previdência social.  

Antes da edição da Lei, já era comentado e disciplinado sobre Previdência 
Social no Brasil. Tendo em vista o descobrindo no Brasil, dado em 1500, quarenta e 
três anos depois começaram a surgir as Casas de Misericórdia, sendo que a primeira 
nasceu em Santos, no estado de São Paulo (CASTRO E LAZZARI, 2020, p. 30). 



Nesta época, com essas construções, o Brasil começa a apresentar 
amparo às pessoas necessitadas. Uma grande especialidade desta época foi a 
criação de um fundo para os funcionários das casas de misericórdia, criado por Brás 
Cubas.  

Assim, já se pode identificar um grande avanço no conceito de previdência 
social e seguridade no Brasil, mesmo com pouco tempo de evolução, pois visava e 
tinha como exemplo os planos dos países europeus, haja vista que a colonização foi 
feita por Portugal e pela Espanha.  

Outro marco histórico se deu com a vinda da família real para o Brasil, em 
1808. Com as invasões de Napoleão Bonaparte a diversos países da Europa, 
incluindo Portugal, Dom João VI trouxe sua família e fixou a sede de seu reinado no 
Brasil. 

Assim, Dom João VI decide proteger sua guarda e cria os Montepios, que 
eram uma espécie de banco, mantidos de forma mútua, onde eram feitas 
contribuições e em caso de morte, de invalidez ou de doenças. O montepio 
assegurava ajuda aos soldados da guarda real e suas famílias (IBRAHIM, 2012, p.54). 

Anos se passaram com o reinado de Portugal instaurado no Brasil, até 
1822, quando Dom Pedro declara a independência. Com ela, sobreveio em 1984 a 
primeira constituição, inspiradas em outras, em decorrência da Declaração do Homem 
e do Cidadão e nos acontecimentos ao redor do mundo. Nasce a ideia de forçar o 
Estado a pensar nos mais necessitados, assumindo a responsabilidade com os 
pobres. 

Assim, surgem os socorros públicos, disciplinados no art. 179, inciso XXXI, 
da Constituição de 1824, denominada Constituição Imperial. A ideia dos socorros 
públicos visava atender e auxiliar os mais pobres, contudo, não se teve efetividade 
alguma (IBRAHIM, 2012, p.54). 

Mais de dez anos após a tentativa frustrada com os socorros públicos, 
surge o Mongeral, em 1985. A criação do Mongeral marca a história da previdência 
complementar brasileira. Tendo como exemplo o montepio, foi uma das primeiras a 
funcionar de forma aberta, sem fins lucrativos, e funciona até hoje. O Mongeral é o 
montepio da economia dos servidores do Estado (IBRAHIM, 2012, p.54). 

Destaca-se que ainda não se via a previdência e a seguridade social com 
ideologia voltadas para o trabalhador brasileiro, pois o país ainda vivia a escravidão. 
Foi então, a partir de 1888, que se teve a abolição da escravatura, que o conceito de 
trabalhador assalariado e a devida proteção a este começou a ser desenvolvida no 
cenário brasileiro. 

Com a elaboração do Decreto 9.912-A, nasce a aposentadoria dos 
empregados dos Correios, após trinta anos de serviço e sessenta anos de idade, e o 
Decreto 3.397 que criou um caixa de socorros para os trabalhadores de cada estrada 
de ferro do Império, o que depois foi mais bem elaborado com a criação da Lei Eloy 
Chaves (IBRAHIM, 2012, p.54). 

A partir de então, pode-se observar uma grande evolução da história da 
seguridade social no Brasil, tendo em vista os ideais de aposentadorias previstas nos 
ordenamentos da época, principalmente para os trabalhadores efetivamente ligados 
ao Império. 

No ano de 1889 o Brasil sofre uma grande mudança, tendo em vista que 
no dia 15 de novembro deste ano houve a Proclamação da República. Assim, em 
1891, temos a primeira Constituição Republicana, na qual abordava a aposentadoria 
por invalidez, mas ainda não tinha uma previsão legal a favor de trabalhadores. A 



aposentadoria por invalidez era disciplinada aos funcionários da união que sofressem 
a invalidez por trabalhar para o ente (IBRAHIM, 2012, p.55). 

No decorrer de praticamente vinte anos, a ideia de trabalhador assalariado 
e devidamente protegido pela seguridade social começa a surgir. No ano de 1919 o 
Brasil, obedecendo às normas estabelecidas pela Organização Internacional do 
Trabalho, elabora a Lei 3.724, denominada Lei do Acidente de Trabalho, tornando o 
seguro contra acidentes de trabalho obrigatório para algumas categorias, introduzindo 
no ordenamento brasileiro, a ideia de risco social. 

Salienta-se que ainda neste momento o Brasil ainda é uma nação 
desenvolvida em torno do trabalho rural, haja vista não ser tão industrializada quanto 
os países europeus, e ainda, uma grande massa de imigrantes começa a chegar ao 
país. Por estes motivos, inicia-se um pensamento voltado a proteção do trabalhador 
(IBRAHIM, 2012, p.54). 

O grande marco histórico para a construção da seguridade social e 
previdência no Brasil foi a elaboração da Lei Eloy Chaves. No dia 24 de janeiro de 
1923 foi sancionado o decreto 4.682. “No Brasil, prevalece doutrinalmente que a 
previdência social nasceu com o advento da Lei Eloy Chaves, em 1923” (AMADO, 
2016, p.152). 

Destaca-se que não foi a primeira legislação a tratar de previdência social 
no Brasil, mas se tornou um ponto crucial no conceito de seguridade social, pois 
depois desta lei houve uma estruturação e ampliação de previdência para outras 
categorias profissionais. 

Foi a partir da Lei Eloy Chaves que o Brasil começa a ter uma estrutura 
efetiva de previdência para os trabalhadores. Percebe que até então, com a 
Constituição do Império, o Montepio e o Mongeral, era visada a proteção 
previdenciária, mas voltada ao servidor público; não se falava de uma grande massa. 
Por este motivo, o decreto 4.682 foi um grande marco histórico para a evolução da 
previdência, agora de forma efetiva, no Brasil. 

De início já foram criadas as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), 
que eram direcionadas e administradas às empresas ferroviárias do país, visando 
tutelar os seus empregados. Destaca Amado (2016, p. 152): 

 
Os recursos arrecadados eram depositados mensalmente em banco 
escolhido pela gestão da CAP dos ferroviários, sendo de sua propriedade e 
afetados às finalidades da Caixa sendo previstas as seguintes prestações: 
a) Socorros médicos em casos de doença em sua pessoa ou pessoas de sua 
família, que habite sob o mesmo teto e sobre a mesma economia; 
b) Medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de 
Administração; 
c) Aposentadoria (ordinária ou por invalidez); 
d) Pensão para seus herdeiros em caso de morte. 

  
Após a publicação efetiva da Lei Eloy Chaves houve uma estruturação 

muito forte da previdência social no Brasil, ressaltando que após 3 anos, os benefícios 
trazidos aos ferroviários se estenderam para portuários e marítimos. Depois de mais 
2 anos, as caixas de aposentadorias e pensões também abrangeram os trabalhadores 
dos serviços telegráficos e radiotelegráficos.   

A partir da década de 30, especificamente entre 1933 e 1954 tem-se a 
criação de vários Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP’s). O primeiro a ser 
criado foi o dos trabalhadores marítimos (IBRAHIM, 2012, p.57). 

Esses institutos abrangiam todo o território nacional, se organizava de uma 
centralizada e além disso era gerido por categorias profissionais. Com isso várias 



legislações foram sendo elaboradas, para que esses institutos funcionassem de forma 
efetiva e organizada, dentro de cada categoria.  

Destaca-se que em meio a esse período de criação dos institutos de 
aposentadorias e pensões, sobreveio uma nova Constituição da República, no ano de 
1934. Tal documento previa tríplice custeio da previdência social mediante recursos 
do poder público, dos trabalhadores e das empresas, passando então de apenas um 
plano de assistência social para efetivamente um seguro social, elencando então o 
termo previdência no território brasileiro (IBRAHIM, 2012, p.57). 

Como já destacado acima, o princípio do pensamento sobre proteção aos 
trabalhadores surge em 1923, com a elaboração da Lei Eloy Chaves, depois se criam 
os institutos de aposentadoria e pensões, trazendo então a gama previdenciária, não 
somente para trabalhadores em especial, mas sim para categorias profissionais. 

Deste modo, como uma das categorias profissionais, têm-se os 
trabalhadores rurais. Para eles, em 1963, foi criado o Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (FUNRURAL). Este fundo tinha uma característica assistencialista, 
pois não se tratava de uma cobertura de natureza previdenciária (IBRAHIM, 2012, 
p.57). 

Nele eram previstos benefícios sem contribuição: era concedido meio 
salário mínimo da época em casos de morte, como forma de pensão; dava-se também 
um auxílio funeral. E ainda, previa alguns tipos de benefícios, pois não se tratavam de 
aposentadorias, nos casos de invalidez e de idade avançada.  

Dentro da década de 60, grandes mudanças em relação à unificação 
administrativa e legislativa acontecem. Com a promulgação da Lei Orgânica da 
Previdência Social (LOPS), os planos de benefícios dos institutos foram unidos 
(IBRAHIM, 2012, p.58). 

Houve uma alteração legislativa em 1965, com a Emenda Constitucional n° 
11, que alterou a constituição de 1946 e criou o Princípio da Precedência de Fonte de 
Custeio para a instituição ou majoração dos benefícios previdenciários e assistenciais, 
os quais existem até hoje e são aplicáveis a toda a seguridade social. 

Mais adiante, no ano de 1967, veio a criação do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), que uniu todos os institutos de aposentadorias e pensões 
em um só órgão. Com a fortificação do Ministério as Saúde no país, esta unificação 
deu novas competências ao órgão como controle de custeios e organização dos 
benefícios previdenciários e assistenciais. Explica Amado (2016, p. 153): 
 

Em 1967, ocorreu a unificação da previdência urbana brasileira, vez que os 
institutos foram fundidos, nascendo o INPS - Instituto Nacional de Previdência 
Social, através do Decreto-lei 72/1966, que também trouxe ou seguro de 
acidente do trabalho para o âmbito da Previdência Pública. 

 
Dentro da década de 70, o país passou por várias mudanças legislativas, 

as quais incluíram novos benefícios para os segurados. É o caso da inclusão 
previdenciária dos trabalhadores rurais como uma categoria profissional a ser 
assegurada. Para estes, foram previstos os seguintes benefícios: aposentadoria por 
velhice; aposentadoria por invalidez; pensão; auxílio-funeral; serviço de saúde e 
serviços sociais. 

Os empregados domésticos tiveram sua inclusão do rol de segurados, no 
ano de 1972, com a Lei 5.859. Dois anos depois, sobreveio a criação do salário 
maternidade, e em 1975 o INPS começa a utilizar da contagem recíproca de tempo 
de contribuição para o enquadramento dos segurados aos requisitos para a 
concessão das aposentadorias (IBRAHIM, 2012, p.60). 



Uma das principais mudanças após a elaboração da Lei Eloy Chaves, foi a 
unificação administrativa e legislativa. Dentre as décadas de 60 e 70, houve grande 
mutação do pensamento de proteção do trabalhador. Até então, tinham-se várias leis 
“espalhadas”, várias normas que organizavam a estrutura da seguridade social de 
forma individual.   

Como já destacado acima, em 1960, houve a elaboração da Lei Ordinária 
de Pensões e Aposentadorias (LOPS). Com esta, se sucedeu a unificação legislativa. 
Toda a legislação que existia até então, foi reunida em uma única lei. Dentro da 
organização da LOPS, na sequência de sua elaboração, criou-se o INPS, também já 
mencionado acima, com o Decreto-Lei 72/1966. A vigência do decreto que criou o 
instituto se deu em 01 de janeiro de 1967 (IBRAHIM, 2012, p.57). 

A partir desta unificação, foram criados diversos órgãos com o intuito de 
administrar e desenvolver o bem-estar social. Tal conceito envolveu a saúde, como, 
por exemplo, desenvolveu o pensamento de medicamentos gratuitos para a 
população; a segurança do menor de idade; entre outros pontos que necessitavam da 
atenção e proteção governamental (IBRAHIM, 2012, p.61). 

Assim, em 1977, foi criado Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social (SINPAS), que englobava as seguintes entidades: 

a) Instituto de administração financeira da Previdência e assistência social 
(IAPAS): arrecadação e fiscalização das contribuições; 

b) Instituto Nacional de Assistência médica da Previdência social 
(INAMPS); 

c) Instituto nacional de Previdência social (INPS): responsável pela gestão 
dos benefícios previdenciários; 

d) Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA): cuidava dos idosos e 
gestantes carentes; 

e) Fundação nacional do bem-estar do menor (FUNABEM): responsável 
pelos menores carentes; 

f) Central de Medicamentos (CEME): fabricação de medicamentos de 
baixo custo; 

g) Empresa de tecnologia em informação da Previdência social 
(DATAPREV): controle de dados.  

Destes órgãos, o único que se mantem até os dias atuais é o DATAPREV. 
Os demais se difundiram com o passar dos anos, haja vista que se tornam irrelevantes 
com mudança de organização após a Constituição de 1988. O IAPAS e o INPS foram 
fundidos para a formação do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no ano de 
1990 (IBRAHIM, 2012, p.62). 

A Carta Magna de 1988 trouxe relevante e histórica mudança para o 
conceito de seguridade social no Brasil. A chamada Constituição Cidadã evoluiu o que 
já vinha sendo trabalhado para a seguridade social brasileira, que englobaria, no 
futuro, a previdência social e a saúde pública, contemplando as regras e princípios 
basilares que regulam a previdência brasileira. 

A partir da formação concreta do conceito de seguridade social, criaram-se 
vários órgãos para dar sustento e efetivar o direito fundamental trazido na carta magna 
de 1988, como o Sistema Unificado de Saúde (SUS). 

Com todo esse arcabouço e evolução, o Brasil chegou ao conceito de 
seguridade social que possui hoje. Obedecendo diretrizes dadas pela legislação e os 
princípios, foram a estrutura que mantem o seguro social no país. 
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