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MOVIMENTO DOS APOSENTADOS E AÇÃO COLETIVA EM 1991 
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RESUMO 
 
Este artigo analisa a ação coletiva empreendida pelo 
movimento dos aposentados em 1991, quando o então Ministro 
do Trabalho e Previdência Social Antônio Magri autorizou os 
reajustes de 147,06% para o salário mínimo e de 54,6% para 
as aposentadorias e pensões (cujos valores recebidos eram 
superiores a um salário mínimo). A medida governamental 
desencadeou a insatisfação dos aposentados de todo o Brasil, 
que aproveitaram mudanças nas oportunidades políticas para 
se engajar em protestos, durante 1991 e 1992, através de um 
vasto repertório de confronto político (ações judiciais, 
passeatas, comícios, interdições de vias e prédios públicos) 
contra o Governo Federal.  
 
Palavras-chave: Aposentadoria. Movimento dos Aposentados. 
Mobilizações e Enquadramento da Ação Coletiva. 

 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the collective action taken by the 
movement of retirees in 1991, when the then Minister of Labour 
and Social Security Antônio Magri authorized adjustments of 
147.06% for minimum wage and 54.6% for retirement and 
pensions (whose values received were higher than the 
minimum wage). The government measure triggered the 
dissatisfaction of retirees from all over Brazil, who took 
advantage of changes in policies to engage in protests during 
the years 1991 and 1992 opportunities through a wide 
repertoire of political confrontation (such as lawsuits, marches, 
rallies, bans pathways and occupations of public buildings) 
against the Federal Government.  
 
Keywords: Retirement. Retirees Movement. Mobilizations and 
Framing Collective Action.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A visibilidade do envelhecimento populacional na agenda pública brasileira (no 

âmbito da assistência social, saúde, segurança e etc.) começou a ser projetada com a 

criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) na década de 1920. Estas foram 

substituídas, na década seguinte, pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). 

Porém, a ampliação dos direitos trabalhistas começou a ocorreu em 1943, com a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e se legitimou em 1966, quando o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) congregou todas as instituições que garantissem a 

aposentadoria dos trabalhadores. 

Porém, não podemos desconsiderar que os rumores de desvios nos recursos 

destinados à previdência social brasileira e as desvalorizações nos valores dos benefícios e 

pensões, a serem recebidos pelos contribuintes, tanto suscitaram indignação, revolta e 

ações coletivas dos aposentados, quanto impulsionaram a criação e atuação de variadas 

entidades de representação dos aposentados, tal como a Confederação Brasileira dos 

Aposentados e Pensionistas (COBAP). 

Este artigo analisa o desenvolvimento de uma ação coletiva empreendida pelos 

aposentados pelo direito ao reajuste conferido, em 1991, às aposentadorias e pensões no 

Brasil. Esta mobilização ficou conhecida como a “mobilização pelos 147%”, quando o então 

Ministro do Trabalho e Previdência Social (MTPS) Antônio Magri autorizou, diferentemente, 

os reajustes de 147,06% para o salário mínimo (pela Lei 8.213/91) e de 54,6% para as 

aposentadorias e pensões (a Portaria 3.485 estabeleceu que os aposentados e pensionistas 

que ganhassem mais de um salário mínimo teriam acréscimo do valor da cesta básica 

referente ao período de março a agosto de 1991).  

A medida governamental desencadeou a insatisfação tanto daqueles aposentados 

que recebiam mais de um salário mínimo, naquela ocasião, quanto daqueles que recebiam 

somente um salário mínimo (que não teriam seus valores corrigidos diante da Lei 8.213/91, 

que aumentou o salário mínimo, mas o desatrelou das aposentadorias e pensões), que 

aproveitaram as mudanças nas oportunidades políticas para se engajar nos protestos e 

utilizar um vasto repertório no confronto político contra o Governo Federal, principalmente 

representado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Justiça Federal, durante 

os anos de 1991 e 1992. 

 
 

2 MOBILIZAÇÕES DE APOSENTADOS E MUDANÇAS NAS OPORTUNIDADES 

POLÍTICAS NO BRASIL 
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Em meados da década de 1980, de acordo com Sidney Tarrow (2009), diversos 

movimentos sociais eclodiram nas ruas exigindo transformações. Apesar de alguns 

fracassos, muitos tiveram sucesso e suscitaram profundas mudanças. No cenário brasileiro, 

o processo de redemocratização do Brasil também impulsionou muitas mobilizações que 

não eram possíveis anteriormente, devido à censura, repressão e silêncio vividos ao longo 

do período da Ditadura Militar. As manifestações por liberdade política, pelo 

restabelecimento de direitos civis e as lutas sindicais que ressurgiam no cenário brasileiro 

pós-ditadura, lembram das assertivas de Tarrow (2009) a respeito das mudanças nas 

oportunidades e restrições políticas que impulsionam as pessoas a se mobilizarem em 

confrontos políticos.  

Nesse sentido questiono: o que levou os aposentados a se associarem? o que 

mobilizou a participação dos aposentados na Reforma da Previdência em 1986 e na 

elaboração da Constituição de 1988? O que impulsionou os aposentados irem às ruas lutar 

contra a defasagem nos valores dos benefícios recebidos em 1991? Sidney Tarrow (2009) 

nos ajuda a responder essas indagações.  

De acordo com Tarrow (2009, p.39), o que faz as pessoas se mobilizarem, irem 

às ruas e arriscarem suas vidas – podendo sofrer ferimentos ou mesmo serem mortas num 

confronto – “é a mudança nas oportunidades e restrições políticas que proporciona 

aberturas que conduzem atores, com poucos recursos, a se engajar no confronto político” 

contra autoridades, elites e opositores. Desse modo, as mudanças nas oportunidades 

políticas impulsionaram a organização de inúmeras associações, federações e 

confederações de aposentados no Brasil, no final da década de 1980, período no qual as 

ações reivindicatórias da sociedade eram progressivamente retomadas com o processo de 

abertura política que se avistava no país.  

Assim, as insatisfações e dificuldades enfrentadas pelos beneficiários da 

previdência social ao longo da década de 1980 fizeram com que muitos grupos se 

articulassem, impulsionando o surgimento de muitas associações e federações de 

aposentados no Brasil. Alvarenga (2006), Haddad (2001), Simões (2000) ressaltam que a 

maioria delas estava localizada no sudeste do país e diante do vasto número de 

associações e federações de aposentados que atuaram, naquela época no Brasil, nossos 

olhares dirigir-se-ão sobre algumas das ações coletivas empreendidas pela Confederação 

Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (COBAP)2 no final dos anos 80 e início dos anos 

                                                 
2 Haddad (2001) destaca que a COBAP foi institucionalizada durante a realização do IX Congresso 

Nacional dos Aposentados e Pensionistas, nos dias 13 a 16 de Outubro de 1985, em Curitiba – PR. 
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90, período no qual chegou a reunir 600 Associações de Base e 09 Federações de 

Aposentados e Pensionistas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Goiás, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Júlio Simões (2000) e Eneida Haddad (2001) ressaltam que a COBAP começou 

a ganhar visibilidade no cenário nacional através das reivindicações iniciadas em 1985, 

quando a Lei 7.604/84 garantiu a atualização dos benefícios dos aposentados que foram 

defasados em 1979, no momento em que os salários mínimos foram atualizados 

semestralmente pelo INPC vigente no ano anterior (pela Lei 6.608/79). Diante deste fato, a 

COBAP impetrou várias ações judiciais coletivas contra a União. Através deste repertório de 

confronto, a decisão judicial apontou e garantiu a vitória dos aposentados, que receberam o 

reajuste total ou parcial de seus benefícios.  

Outra grande atuação da COBAP ocorreu em torno da organização da 

Assembléia Nacional Constituinte que estava encarregada da elaboração da nova 

Constituição da República Federativa do Brasil. As ações da COBAP se fortaleceram nos 

anos seguintes, através da realização do I Congresso dos Aposentados e Pensionistas do 

Paraná (em setembro de 1986), do I Congresso dos Aposentados e Pensionistas do Estado 

de São Paulo (em agosto de 1987) e do X Congresso Nacional dos Aposentados e 

Pensionistas (em novembro de 1987), nos quais foram formularam as Resoluções que 

embasaram a formulação da Constituição de 1988.  

Conforme destaca Teixeira (2003), percebemos que um vasto repertório de 

confronto foi utilizado pelo movimento dos aposentados durante o processo de elaboração e 

promulgação da Constituição de 1988. O lobby que a comissão de aposentados, de várias 

Associações de Base, realizou junto aos parlamentares em Brasília é ressaltado na 

entrevista que o Sr. Hemos Amorina, então Presidente da Associação dos Metalúrgicos 

Aposentados de Osasco, concedeu à Eneida Haddad em 1989:  

Nós, aposentados, fomos o segundo lobby. O primeiro foi a UDR, com todo 
poder capitalista dele, e o segundo lobby, lá dentro da Constituinte, foi dos 
aposentados, dormindo mal, passando fome. Nós estivemos presentes, o 
tempo todo pegando no pé deles. (Sr. Hemos Amorina apud Haddad, 2001, 
p. 79). 

Através deste e de outros repertórios de confronto, os aposentados 

conquistaram algumas de suas reivindicações no capítulo da Constituição referente à 

Seguridade Social, mais especificamente nos artigos 194, 201, 202 e 203, que 

regulamentariam, a partir de então, as aposentadorias e pensões no Brasil. De acordo com 

Simões (2000), Haddad (2001) e Teixeira (2003), aqueles artigos estabeleceram a 

irredutibilidade nos valores dos benefícios e seus reajustes com base na correção monetária 

(cujo cálculo seria baseado nos últimos 36 salários recebidos, corrigidos mês a mês), 
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também garantiram a equidade dos benefícios e serviços para aposentadoria rural e urbana, 

bem como que quaisquer valores de benefícios, por aposentadoria ou pensão, não seriam 

inferiores ao salário mínimo vigente e, também, que os valores das gratificações natalinas 

seriam iguais aos dos proventos recebidos no mês de dezembro corrente. 

Entretanto, aqueles autores ressaltam que a gratificação natalina não foi 

efetuada no ano de 1988. Desse modo, os aposentados organizaram uma série de 

passeatas e protestos no ano seguinte. Estes aumentaram, consideravelmente, a partir 

junho de 1989, quando o então Presidente da República José Sarney noticiou a formulação 

da Medida Provisória 63 (MP63), que desatrelaria, mais uma vez, os benefícios 

previdenciários do salário mínimo e ainda aumentaria a alíquota das contribuições efetuadas 

tanto pelos segurados quanto pelas empresas.  

Aqueles autores ainda acrescentam que a partir do anúncio da MP 63, a COBAP 

enviou um telex ao então Presidente José Sarney, emitiu várias circulares às Federações e 

Associações de Aposentados - com a finalidade de alertá-las a organizar protestos e 

caravanas que levariam os aposentados a protestar em Brasília (na data em que a Medida 

Provisória fosse votada) - enviou telegramas e mensagens aos deputados (expondo sua 

indignação contra a MP 63) e, ainda, organizou três atos públicos na cidade de São Paulo, 

na Praça da Sé (em 03.06.1989), na Rua do Carmo (em 07.06.1989) e na Assembléia 

Legislativa (em 21.06.1989).  

Após aqueles inúmeros protestos, encabeçados pela COBAP, a MP 63 foi 

rejeitada pelo Congresso Nacional em setembro de 1989. As ações do movimento dos 

aposentados continuaram em outras reivindicações, mas foram retomadas energicamente 

em setembro de 1991, no confronto político que ficou conhecido como “mobilização pelos 

147%”, ou seja, a luta dos aposentados contra o reajuste de 147, 06% conferido pelo 

Governo Federal “aos segurados da Previdência cujos benefícios eram superiores a um 

salário mínimo, contingente que correspondia à cerca de ¼ do total de segurados”. (Simões, 

2000, p.281).   

Conforme veremos a seguir, apesar de a determinação atender uma parcela 

mínima da população de aposentados e pensionistas, o movimento dos aposentados e a 

COBAP impetraram ações na justiça, mobilizaram protestos em várias cidades e 

organizaram caravanas a Brasília, tendo assim grande visibilidade nacional por intermédio 

da mídia, que mostrou “a ascensão do idoso na esfera pública como um sujeito político”. 

(Teixeira, 2003, p.123).  

 

 
3 O ENQUADRAMENTO DA MOBILIZAÇÃO PELOS 147% 
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Em julho de 1991, durante a vigência do mandato presidencial de Fernando 

Collor de Melo, a Lei 8.2133 foi aprovada e estipulou, no artigo 216, que o reajuste monetário 

das aposentadorias e pensões deixaria de ser vinculado ao salário mínimo e passaria a ser 

calculado, mais uma vez, pelo INPC4. Contudo, em 14 de setembro do mesmo ano, o 

governo concedeu reajuste de 147,06% ao salário mínimo e 54,60% aos aposentados, 

através da portaria 3.485 assinada pelo então Ministro do Trabalho e Previdência Social 

(MTPS), Antônio Magri.  

Essa concessão de reajustes diferenciada provocou muita insatisfação nos 

aposentados, que mais uma vez se mobilizaram, em todo o país, através das Federações e 

Associações de Aposentados e Pensionistas do Brasil. (Alvarenga, 2006; Simões, 2000). A 

COBAP impetrou várias ações judiciais, individuais e coletivas, a partir de setembro de 

1991, alegando que a Lei 8.213 só entraria em vigor em dezembro daquele ano e, em 

setembro, momento em que ocorreu a concessão diferenciada dos reajustes, os benefícios 

de aposentados e pensionistas ainda estavam atrelados ao salário mínimo.  

Em 23 de outubro de 1991, a Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar 

favorável para as ações individuais dos aposentados da Associação dos Aposentados 

Metalúrgicos que requeriam o reajuste de 147,06%. Simões (2000) acrescenta que após 

esta conquista, as Justiças Federais do Ceará, Paraná e Pernambuco também concederam 

liminares favoráveis a 400.000 aposentados e pensionistas cearenses, 2.000 paranaenses e 

300.000 pernambucanos. No final do mês de outubro, as Justiças Federais do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo determinaram que o reajuste dos 147% fosse concedido 

aos aposentados e pensionistas de seus respectivos Estados.  

O governo, por sua vez, alegava que não teria como pagar todos esses 

reajustes, pois levariam à falência da Previdência. Assim, em 13 de novembro de 1991, o 

subprocurador da República e o Procurador do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) entraram no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) com o pedido de cassação das 

liminares favoráveis aos 147%, que haviam sido concedidas no mês anterior. Na tarde deste 

mesmo dia, a Federação de Aposentados e Pensionistas organizou, rapidamente, um 

comício na Praça da Sé, em São Paulo, tendo participação de cerca de 300 aposentados. 

Em seguida, saíram em passeatas pelas ruas do centro da cidade, demonstrando à 

população sua reivindicação pelo reajuste dos 147%. No decorrer da passeata pararam, 

estrategicamente, em frente aos prédios do Palácio da Justiça e Caixa Econômica Federal.  

                                                 
3
 De acordo com Júlio Simões (2000), o artigo 154, da Lei 8213/91, regulamentava que a mesma 

entrasse em vigor no prazo de sessenta dias após sua promulgação, no caso, em setembro de 1991. 
Porém, o governo preferiu realizar a Reforma da Previdência na forma de proposta de Emenda 
Constitucional. 
4
 O INPC e o salário mínimo deveriam ser reajustados na mesma ocasião. 
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Entretanto, de acordo com Simões (2000), em 18 de novembro, a Justiça 

Federal de Brasília suspendeu a portaria 3.485 e concedeu liminar favorável ao reajuste das 

aposentadorias e pensões. O governo alegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a 

previdência estava em “virtual falência”. Assim, para honrar com o reajuste em questão, teria 

que recorrer ao Tesouro Nacional, emitir moeda, ou aumentar o valor das contribuições de 

trabalhadores e patrões junto ao INSS.  

De acordo com Júlio Simões (2000), no dia 26 de novembro o Tribunal Regional 

de Brasília suspendeu a liminar concedida no dia 18 daquele corrente mês, favorável ao 

reajuste. No entanto, sem julgar o mérito da questão, manteve as decisões favoráveis dadas 

pelos Tribunais Regionais. Porém, em 02 de dezembro de 1991, o STJ suspendeu o 

pagamento dos 147%, em todo o país, até que o mérito da questão fosse julgado5 (o que 

somente ocorreu em fevereiro de 1992 - por determinação do Presidente do STF).  

Os juízes regionais, por sua vez, entendiam que os reajustes dos 147% 

deveriam ser pagos. Nesse sentido, a Justiça Federal de São Paulo ordenou o pagamento 

do reajuste a todos aqueles beneficiários, aposentados e pensionistas, com correção 

monetária retroativa a 1º de setembro de 1991, bem como determinou um prazo de 48 horas 

para que o INSS anunciasse a data do pagamento. (Simões, 2000).  

Percebemos que de setembro a dezembro de 1991, o repertório do confronto 

utilizado pelo movimento dos aposentados esteve relacionado às ações judiciais e algumas 

demonstrações públicas de protesto, como passeatas e comícios. Entretanto, esse 

repertório foi diversificado no ano seguinte, a partir de janeiro de 1992, quando os protestos 

da mobilização pelos 147% multiplicaram-se nas ruas de todo o país por meio de passeatas, 

pelas ruas das diversas capitais estaduais; comícios; paralisações de vias públicas; 

acampamentos e, sobretudo, ameaças de invasão a algumas instituições públicas como 

Justiça Federal, agências do INSS e da Caixa Econômica Federal (CEF) e dos Palácios da 

Justiça, exibindo cartazes e faixas que demonstravam suas reivindicações, como bem 

destacaram Simões (2000) e Alvarenga (2006).  

A partir do vasto repertório utilizado na mobilização pelos 147% conseguimos 

verificar diferentes tipos de performances do confronto político, tais como o choque violento, 

a demonstração pública (ação coletiva convencional) e a ruptura criativa.  

No caso da mobilização pelos 147%, o choque violento somente existiu em uma 

passeata ocorrida em Florianópolis, Santa Catarina (SC), no dia 28 de janeiro de 1992. 

Naquela data, aposentados vindos da cidade de Criciúma (SC) decidiram interditar a Ponte 

                                                 
5
 Nesse ínterim, o STJ acatou dois mandatos de segurança, da associação de aposentados de 

Brasília e dos metalúrgicos aposentados de São Paulo, no dia 17 de dezembro, mas logo em 
seguida, dia 23 de dezembro de 1991, o STF suspendeu aquelas liminares. (Simões, 2000). 
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Hercílio Luz, uma das principais vias da capital catarinense, como forma de protesto. 

Entretanto, foram impedidos pela polícia militar, que os atacou com cassetetes e bombas de 

gás lacrimogêneo. Muitos deles foram feridos e dois precisaram ser hospitalizados. O caso 

mais grave foi do Sr. Quintino Cechinel, mineiro aposentado, então com 70 anos de idade, 

que teve o queixo cortado com uma coronhada desferida por um policial. No dia seguinte, 

jornais de todo o país exibiam a cena de um “senhor de cabelos brancos, camisa aberta e 

sangue escorrendo pelo pescoço e peito, amparado por outros senhores” (Simões, 2000, p. 

225)6.  

Por outro lado, a demonstração pública e ruptura criativa predominaram na 

mobilização pelos 147%. A demonstração pública é a forma mais convencional de ação 

coletiva. Seu repertório pode ser facilmente identificado, pois atrai muitos participantes, se 

espalha rapidamente e pode ser utilizada para celebrar vitórias ou apresentar 

reivindicações, com “palavras de ordem e sinais” (Tarrow, 2009, p. 133), tal como os 

comícios e passeatas realizados pelo movimento dos aposentados, neste e em outros 

momentos de mobilização. A ruptura criativa, por sua vez, se caracteriza por atos que não 

ameaçam a ordem pública, mas que atraem atenção da população por suscitar alguns 

transtornos, como impedir que atividades rotineiras sejam executadas. Os exemplos 

perceptíveis na mobilização dos 147% foram: a interdição das vias públicas, a paralisação 

do transporte público, a formação de filas de aposentados e pensionistas nas agências da 

CEF e dos postos do INSS, bem como a iminente ocupação destas últimas.  

Outro aspecto que merece ser destacado na mobilização dos 147% é a trajetória 

ativista dos aposentados e pensionistas. De acordo com Alvarenga (2006) e Simões (2000), 

alguns daqueles aposentados foram ativistas partidários, em geral, do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) e outros foram sindicalistas que representaram diversas Associações de 

Trabalhadores Aposentados (Rodoviários, Metalúrgicos, Têxteis, Vidreiros, da Indústria 

Gráfica, dos Correios e Telégrafos e etc.). As experiências daquelas pessoas no processo 

de luta e mobilização apontam duas questões. A primeira diz respeito às “formas de 

confronto herdadas” (Tarrow, 2009, p. 40) pelos grupos particulares que são comunicadas à 

sociedade publicamente. Isso nos faz considerar a congruência da utilização de passeatas, 

comícios e interdições pelo movimento dos aposentados ao longo de suas reivindicações. A 

segunda aponta para o processo de “enquadramento” realizado, em torno da mobilização 

pelos 147%, pelo movimento dos aposentados.  

Nesse sentido, é através do enquadramento, ou seja, da transformação das 

questões sociais em quadros interpretativos que os líderes do movimento conseguem 

                                                 
6
 Estas questões apontam para o enquadramento da mobilização pelos 147% realizado tanto pela 

mídia quanto pelo movimento dos aposentados, a serem ressaltados posteriormente neste artigo. 
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inspirar e legitimar a ação coletiva. Para isso, é preciso que os movimentos sociais 

construam símbolos que sejam familiares às pessoas, cuja finalidade é impulsioná-las a se 

engajar na ação coletiva por meio da identificação. (Tarrow, 2009). Segundo Snow e 

Benford (1992), para legitimar as atividades e reivindicações, os movimentos sociais 

precisam definir uma situação problemática como injusta e atribuir um culpado 

(enquadramento diagnóstico); estabelecer uma alternativa e uma estratégia para levá-la a 

cabo (enquadramento prognóstico) e, por fim, estimular a participação dos atores 

(enquadramento motivacional).  

Isso que ocorreu com o enquadramento da mobilização pelos 147%, no qual as 

associações e federações de aposentados e pensionistas definiram como injusto o reajuste 

dos benefícios previdenciários, culparam o governo federal e a previdência social brasileira, 

escolheram variadas formas de confronto político (passeatas, interdições de vias públicas, 

ações judiciais e, principalmente, ameaças de ocupar as agências da CEF e do INSS de 

todo o Brasil) e, à medida que a mobilização se estendia no decorrer de 1992, conseguiram 

adesão tanto de outros aposentados e pensionistas, que se afiliaram àquelas associações, 

federações e confederações de aposentados, quanto da opinião pública. Esta, em especial, 

também foi conquistada com a cobertura dos meios de comunicação que “interpretam, 

definem e redefinem a situação juntamente” com os atores sociais e os membros da 

sociedade (Tarrow, 2009, p. 143).  

A partir de janeiro de 1992, o desenvolvimento daquele confronto político foi 

constantemente exibido nos jornais, impressos e televisivos, de todo o Brasil7. As chamadas 

enquadravam a mobilização pelos 147% sob o rótulo de “batalha dos velhinhos”, criticavam 

o descaso do governo para com os aposentados e apontavam que os culpados pelo não 

pagamento do reajuste de 147% nas aposentadorias e pensões eram Fernando Collor de 

Mello (então Presidente da República), Marcílio Marques Moreira (então Ministros da 

Economia), Jarbas Passarinho (então Ministro da Justiça), e Antônio Magri (Ministro do 

Trabalho e Previdência Social até 20 de janeiro de 1992, quando foi substituído por Reinhold 

Stephanes). (Simões, 2000).  

Maria Carmem Alvarenga (2006) levantou as reportagens realizadas, no período 

da mobilização pelos 147%, pelas revistas VEJA e ISTO É. As primeiras notícias estavam 

direcionadas às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O exemplar da revista VEJA, do dia 

01 de janeiro de 1992, fazia o enquadramento diagnóstico da mobilização pelos 147% a 

partir da seguinte manchete: “Milhões de aposentados e pensionistas rompem o Ano-Novo 

                                                 
7
 O interesse da mídia sobre a mobilização pelos 147% cresceu à medida que as liminares favoráveis 

ao reajuste ora eram concedidas, pelos Tribunais Regionais, e ora suspensas, pelo STJ e STF, o que 
impulsionava milhares de aposentados e pensionistas a irem às ruas se utilizando de variadas formas 
de confronto.  
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sem o reajuste de 147%”. A imagem que acompanhava a reportagem exibia imensas filas 

que se formaram, para além das portas das agências bancárias de São Paulo, com 

aposentados insatisfeitos com o não recebimento do reajuste na data acordada pelo 

Governo Federal. Além disso, de certo modo, a reportagem realizava o enquadramento 

prognóstico e motivacional daquela mobilização, haja vista que incentivava outros 

aposentados a se juntarem àquelas reivindicações através de variadas formas de confronto 

político. 

A cobertura da mídia a respeito daquela mobilização continuou ao longo do mês 

de janeiro de 1992. Cada notícia que surgia (relacionada ao reajuste dos benefícios 

previdenciários) era divulgada através dos protestos realizados junto à CEF (no dia 07 de 

janeiro) e Justiça Federal (no dia 07 de janeiro) de São Paulo, da morte de um aposentado, 

por infarto fulminante, na fila de uma agência bancária no Rio de Janeiro (no dia 10 de 

janeiro), das passeatas que se dirigiam até as agências do INSS, também na cidade de São 

Paulo (nos dia 13, 17, 24 e 27 de janeiro) e da paralisação da Via Dutra, a caminho da 

cidade de Aparecida/São Paulo, idealizada pela COBAP (no dia 26 de janeiro). Em todos 

esses episódios foi possível perceber o enquadramento realizado pelos meios de 

comunicação daquela época. Os aposentados foram enquadrados como “maltratados” ou 

“maiores abandonados” (Alvarenga, 2006, p. 97), vítimas da injustiça, mas a motivação para 

o movimento retornava a aparecer na cobertura das passeatas que terminavam com a 

concentração dos aposentados em frente à Justiça Federal e INSS. 

Entretanto, de acordo com Maria Carmem Alvarenga (2006) e Júlio Simões (2000), 

as negociações só foram retomadas no final de abril de 1992, quando a presidência da 

COBAP esteve reunida com representantes do INSS, em Brasília. Somente em junho 

daquele ano o STF julgou o mérito da ação impetrada, em novembro de 1991, pela 

associação de aposentados de Brasília e dos metalúrgicos aposentados de São Paulo. 

Desse modo, o então Ministro do Trabalho e Previdência Social, Reinhold Stephanes, 

determinou o pagamento de 10% da dívida para agosto de 1992 e elaborou um calendário 

para pagar o restante em doze vezes, a partir do mês de novembro daquele mesmo ano.  

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Percebemos que as entidades de representação dos aposentados procuraram 

transformar esse movimento, em torno do reajuste dos 147%, ocorrido no ano de 1991, em 

uma ação coletiva. Para tal, as lideranças selecionaram, dentro de um vasto repertório do 

confronto, as formas de ação coletiva que fossem mais apropriadas para impulsionar e 
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ganhar o apoio dos aposentados “que, de outra forma, poderiam ficar em casa” (Tarrow, 

2009, p.40).  

As ações judiciais, passeatas, interdições das vias públicas e ameaças de ocupar os 

prédios da Justiça Federal e do INSS, em algumas cidades do país, ao longo dos anos de 

1991 e 1992, demonstraram os diversos modos de atuação do movimento dos aposentados 

no Brasil. Boa parte dessas formas de confronto foram heranças das trajetórias sindicalistas 

e partidárias daqueles aposentados, cujas experiências nas ações coletivas tornaram 

públicas, rotineiras e socialmente comunicadas as performances dos confrontos.   

Também apreendemos que o enquadramento realizado pela mídia, através da 

cobertura daquelas ações reivindicatórias, atingiu a opinião pública com a transmissão, via 

impressa ou televisiva, dos descasos do Governo Federal para com as pessoas mais 

velhas. Por outro lado, este enquadramento também ajudou a romper com alguns 

estereótipos associados à velhice. Desse modo, destacou que a aposentadoria não seria 

compreendida somente como uma etapa de vida marcada pela passagem de um período da 

vida ativo para um inativo, da utilidade para a inutilidade, da produtividade para a 

improdutividade. Acima de tudo, a “batalha dos velhinhos” ou “mobilização pelos 147%” 

mostrou a atuação e articulação dos aposentados num contexto marcado por diversas 

mudanças nas oportunidades políticas. 
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