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RESUMO 
 
 

Igualdade em Nancy Fraser: um estudo de caso do redutor da aposentadoria feminina no Brasil. 
No ordenamento jurídico brasileiro - tanto na legislação revogada quanto na vigente - as 
mulheres se aposentam antes dos homens; esta desigualdade seria justificada pelo fato das 
mulheres cumularem o trabalho reprodutivo (ou doméstico) com o produtivo. Esta indenização 
seria suficiente? Ela seria justa? Ainda faria sentido falar em redutor feminino em uma 
sociedade cada vez mais igualitária?  Este trabalho usa o modelo de justiça de Nancy Fraser 
para analisar este redutor sob uma perspectiva filosófica. Isto porque a autora americana 
entende que as lutas por justiça, na atualidade, podem ser classificadas em lutas por 
redistribuição e reconhecimento.  A desigualdade feminina no mercado de trabalho – com 
consequências previdenciárias - seria um caso em que as duas injustiças se entrelaçam: há tanto 
a necessidade de corrigir uma desigualdade econômica quanto um machismo cultural. Assim, 
é preciso investigar em que medida a ação afirmativa do redutor feminino contribui para 
indenizar esta situação de injustiça e – paradoxalmente - o quanto ajuda para perpetuá-la. 
 

Palavras-chave: Nancy Fraser; Justiça; Redistribuição e reconhecimento; Previdenciário; 
Aposentadoria feminina. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 

Equality in Nancy Fraser: a case study of the retirement´s female reducer in Brazil In the 
Brazilian legal system - both in repealed and current legislation - women retire before men; this 
inequality would be justified by the fact that women combine reproductive (or domestic) work 
with productive work. Would this compensation be enough? Would it be fair? Would it still 
make sense to talk about female reducer in an increasingly equality society? This thesis deploys 
Nancy Fraser's justice model to analyse this reducer from a philosophical perspective. This is 
because the American author understands that the struggles for justice, today, can be classified 
into fights for redistribution and recognition. Women's inequality in the labour market - with 
social security consequences - would be a case in which the two injustices intertwine: there is 
both a need to correct economic inequality and cultural machismo. Thus, it is necessary to 
investigate to what extent the affirmative action of the female reducer contributes to indemnify 
this situation of injustice and - paradoxically - how much help to perpetuate it. 
 
 
Keywords: Nancy Fraser; Justice; Redistribution and recognition; Social security; Female 
retirement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nancy Fraser é uma filósofa contemporânea que escreve sobre os mais diversos 

assuntos: seus textos vão desde a globalização, passando pelo mundo após fatos históricos como 

a queda do Muro de Berlim e os eventos ocorridos em 11 de Setembro de 2001, relações 

internacionais norte/sul e norte/norte, feminismo, justiça, igualdade, ações afirmativas, 

Habermas etc.  

O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar toda obra da autora. Nossa intenção 

é bem mais modesta: buscou-se usar sua visão sobre justiça para analisar o redutor feminino de 

aposentadoria na legislação brasileira.  

A partir de um recorte específico de sua obra – as lutas por redistribuição e 

reconhecimento como forma de combater injustiças – discute-se o redutor feminino de 

aposentadoria como uma ação afirmativa, e, num segundo movimento, enfrenta-se as 

consequências deste enquadramento para eventual superação de injustiça.  

Em que pese o fato de a autora não discutir expressamente o tema previdenciário, as 

suas visões sobre justiça e igualdade são plenamente aplicáveis ao caso em estudo, podendo 

levar a discussão para além dos aspectos meramente legais ou economicistas.  

O trabalho é dividido em quatro movimentos; em um primeiro momento, apresenta-se 

as origens do pensamento de Fraser, para, após, trazer seu pensamento em si. Após, enfrenta-

se a questão dos limites da igualdade entre as pessoas em geral e a igualdade de gênero em 

específico. Ato contínuo, analisa-se o impacto dos preconceitos de gênero na empregabilidade 

feminina e, via de consequência, na aquisição de tempo para aposentadoria. No fim deste 

percurso, tem-se as conclusões sobre a justiça do redutor feminino de aposentadoria. 

Tão importante quanto discutir se a manutenção do redutor é constitucional ou 

economicamente viável no orçamento federal, é entender se ela ainda é justa no mundo 

contemporâneo.  

O uso da filosofia como ferramenta de análise do redutor é uma forma de elevar a 

qualidade deste debate. Ela deve assumir seu devido lugar: o de explicar os temas importantes 

da atualidade.  
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A filosofia não foi feita para ficar encarcerada em torres de marfim; no entardecer, 

quando a realidade se consolida, a coruja de Minerva1 tem o dever de levantar seu voo, observar 

o mundo e explicá-lo. É para explicar o mundo que ela existe, afinal. 

Hoje, as servidoras vinculadas a Regime Próprio de Previdência se aposentam aos 62 

anos, enquanto os servidores, aos 652; as seguradas do Regime Geral de Previdência Social se 

aposentam com idade mínima de 62 anos, enquanto os homens, 65. Em se tratando de 

trabalhador rural, as idades são 50 para as mulheres, enquanto os homens, 55.3 Antes da 

promulgação da Emenda 103/2019, de 12 de novembro de 2019, o redutor era da ordem de 5 

anos para as mulheres em relação aos homens, em todos os casos e regimes. 

O aumento do tempo exigido para aposentadoria reflete um fenômeno mundial: o 

aumento da expectativa de vida. No Brasil, com a criação do SUS, na Constituição de 1988, 

houve um aumento significativo na expectativa de vida média do brasileiro.  

No ano de 1991, pouco após a promulgação da nova Carta, a expectativa de vida era, 

em média, de 66,9 anos, sendo que 63,2 para os homens, e 70,9 para mulheres (com uma 

diferença de 7,7 anos entre os sexos). O censo IBGE de 2018 apontou uma esperança de vida 

média de 76,3 anos, sendo que os homens viveriam em média 72,8, enquanto as mulheres, 79,9 

(com uma diferença de 7,1 anos entre os sexos).4  

Além de se aposentarem antes - ao menos em teoria - as mulheres vivem mais, e, 

portanto, demandam o amparo previdenciário por mais tempo; em outras palavras, mulheres 

passam mais tempo aposentadas que os homens. 

                                                           
1 Como poeticamente ensina Hegel: “Para dizermos algo mais sobre a pretensão de se ensinar como deve ser o 
mundo, acrescentaremos que a filosofia chega sempre muito tarde. Como pensamento do mundo, só aparece 
quando a realidade efetuou e completou o processo da sua formação. O que o conceito ensina mostra-o a história 
com a mesma necessidade: é na maturidade dos seres que o ideal se ergue em face do real, e depois de ter 
apreendido, o mundo na sua substância reconstrói-o na forma de um império de ideias. Quando a filosofia chega 
com a sua luz crepuscular a um mundo já a anoitecer, é quando uma manifestação de vida está prestes a findar. 
Não vem a filosofia para a rejuvenescer, mas apenas reconhecê-la. Quando as sombras da noite começaram a 
cair é que levanta voo o pássaro de Minerva”. In Hegel, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito, São Paulo: 
Martins Fontes, 1997, introdução, pág. XXXIX. “  
2 Art. 40 CF: (...)  
III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida 
mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais 
requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo; (redação dada pela Emenda 
103/2019).  
3 "Art. 201: (....) 

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo 
mínimo de contribuição; (redação dada pela Emenda 103/2019).  

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores 
rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o 
garimpeiro e o pescador artesanal. (redação dada pela Emenda 103/2019).  

4 Conforme constante em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-
mortalidade.html?=&t=resultados. Consultado em 28/11/2019. 
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Se por um lado o redutor feminino de aposentadoria teria o escopo de compensar a 

sobrecarga da dupla jornada de trabalho (casa e emprego), por outro ele gera mais gasto no 

orçamento da previdência em virtude da distorção do maior tempo de vida após a aposentadoria, 

ainda mais quando combinado com outro redutor, e.g., ambiente com exposição permanente de 

agente agressivo5. 

Não bastasse isto, os novos arranjos familiares (retardo no casamento e aumento de 

divórcios, gerando a multiplicação de solteiros e famílias monoparentais), a redução da 

natalidade, a diminuição da massa salarial per capita são questões que não podem mais ser 

ignoradas quando se trata deste assunto. 

Pondere-se que é sempre muito difícil discutir mudanças previdenciárias de forma 

racional em cenários recessivos como o atual; em tempos de redução do emprego formal e 

arrecadação baixa, tudo parece ser a causa direta do apocalipse orçamentário6. A paixão pode 

confundir os sentidos e dificultar a análise racional de relações de causa e consequência; mais 

uma razão para trazer a discussão para o campo da filosofia. 

Embora a tanto a legislação vigente quanto a nova reforma previdenciária prevejam o 

redutor feminino, há uma tendência mundial em sua supressão, o que fatalmente levará o 

legislador a rediscutir o tema em um futuro não muito distante. O Tribunal de Justiça da União 

Europeia, por exemplo, reconheceu expressamente como procedente o fim do redutor feminino 

em pelo menos três casos.  

No Processo C-46/2007 (Comissão Europeia x Itália, julgado em 2008), a Corte 

entendeu que a extinção do redutor no regime de aposentadorias dos funcionários públicos 

italianos não feriria a igualdade; o entendimento se repetiu no C-401/2011 (Blanka Soukupová 

contra Ministerstvo Zemědělství, julgado em abril de 2013), sobre a reforma previdenciária 

para as trabalhadoras rurais na República Tcheca; recentemente, a corte entendeu que os juízes 

poloneses de ambos os sexos deveriam se aposentar com a mesma idade no Processo C-192/18 

(Comissão Europeia x República da Polônia). 

                                                           
5 Em razão da incidência conjunta dos redutores feminino e especial, uma mulher que trabalhe exposta a algum 
risco químico ou biológico, como uma enfermeira ou uma professora do ensino médio, podia se aposentar, no 
regime revogado, até 10 anos antes de um homem que trabalhe em um ambiente de trabalho comum, e, no regime 
atual, até 8 anos (com uma expectativa de vida maior).  
6 Em tempos de recessão, o estado deveria concentrar esforços em políticas anticíclicas, porém a baixa arrecadação 
orçamentária não permite tal conduta: “Com efeito, Mizabel Derzi adverte que, nos momentos de depressão 
econômica, baixos salários e desemprego, as transferências orçamentárias por parte do estado devem aumentar 
par a conferir independência e estabilidade financeira dos órgãos previdenciários”. In SAMPAIO, Júnia Roberta 
Gouveia. Porto Alegre: Sérgio Fábris, 2007, pág. 127. 
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Segundo a doutrina previdenciária, as mulheres devem se aposentar antes dos homens 

em razão da dupla jornada de trabalho, da cumulação dos trabalhos produtivo e o reprodutivo; 

seria uma forma de reconhecer esta desigualdade de gênero e indenizá-la.  

A dupla jornada feminina é um fator cultural que também gera desigualdade 

econômica; o redutor serviria como uma compensação pelo acúmulo de trabalho no ambiente 

doméstico e fora dele. 

No modelo de justiça de Fraser, há lutas por reconhecimento (para correção de 

injustiças culturais) e por redistribuição (para diminuição de desigualdades econômicas); 

segundo a autora, estas injustiças podem ser independentes ou relacionadas entre si. Neste 

modelo, a sobrecarga feminina não demandaria apenas lutas por redistribuição ou por 

reconhecimento isoladamente, pois no caso concreto as duas questões se articulam.  

No caso específico da dupla jornada de trabalho feminina, as injustiças econômicas e 

culturais se retroalimentam, já que o machismo – estrutural e estruturante - ajuda a manter a 

ideia do trabalho reprodutivo como feminino, dá ensejo a longos períodos de desemprego 

feminino, colabora para limitar o acesso e manutenção das mulheres no mercado de trabalho 

produtivo e dificulta a ascensão a cargos de chefia e direção. 

Estas distorções do mundo laboral se refletem quando da aposentadoria, já que há 

correlação direta entre os direitos trabalhista e previdenciário. 

Assim, surgem três perguntas, que se pretende responder ao longo deste trabalho, 

usando o pensamento de Nancy Fraser: quanta justiça traz uma ação afirmativa como o redutor 

feminino de aposentadoria? Quanto esta ação ajuda, paradoxalmente, a perpetuar a situação de 

desigualdade? Quanta injustiça traria sua supressão? 

É preciso discutir os limites da desigualdade para saber até que ponto ela deve ser 

indenizada ou combatida, e o modelo de Fraser é de grande utilidade para o enfrentamento 

destas questões. 
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4 CONCLUSÕES 

 

A discussão sobre a justiça da manutenção ou retirada do redutor previdenciário 

feminino não obedece a lógica simplista do “sim” ou “não”. Ela demanda uma discussão mais 

demorada sobre a condição de trabalho da mulher. 

Como se pôde perceber ao longo do texto, não há uma relação imediata de causa e 

consequência entre sua concessão e a redução da capacidade laboral feminina, que é o risco 

previdenciário a ser coberto pelo seguro social. A rigor, portanto, o redutor é injusto. 

Embora exista o sobretrabalho feminino, embora exista a dupla jornada, embora exista 

cumulação entre os trabalhos produtivos e reprodutivos, embora muitas mulheres trabalhem 

mais horas entre a casa e o trabalho, isto não amplia o risco previdenciário durante a jornada de 

trabalho.  

Dito de outro modo: não há um desvio padrão entre a concessão de auxílios-doença e 

aposentadorias por invalidez entre homens e mulheres, e as mulheres seguem vivendo mais que 

os homens.  

Assim, é forçoso concluir que o sobretrabalho, embora exista e seja injusto, não está 

reduzindo a capacidade laborativa das mulheres de forma importante a ponto de gerar um 

aumento importante do adoecimento ou invalidez de mulheres.  

Por outro lado, este sobretrabalho, seja fático ou mesmo a sua potencialidade, impacta 

a empregabilidade da mulher. Há altos índices de demissão quando ela precisa empenhar 

cuidados em relação a um parente, com períodos de desemprego formal e saída por tempo 

razoável do sistema contributivo.  

Em outras palavras, o peso dos estereótipos de gênero restringe o acesso ao mercado de 

trabalho, a ascensão neste mercado e as coloca por várias vezes na informalidade ou 

desemprego ao longo de sua vida laboral.  

Visto sob este prisma, o redutor é uma boa forma indireta de recompensá-las pelos 

maiores períodos de desemprego e informalidade, que reduzem os períodos contributivos de 

grande parte das mulheres de forma importante.  

O redutor seria, portanto, uma ação afirmativa com escopo de compensar, de forma 

eficiente, o desemprego forçado em razão de gênero; sua retirada sem nenhuma política 

substitutiva acabaria por ampliar a injustiça entre homens e mulheres no campo do trabalho. 

Neste caso as mulheres, submetidas a estes estereótipos que reduzem a empregabilidade, ainda 

teriam que se esforçar mais para completar o período aquisitivo do benefício, e continuariam 

cumulando as atividades produtivas e reprodutivas.  
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A pergunta que se põe é: a compensação basta? Para Fraser, não. Segundo ela, as ações 

afirmativas podem não ser o bastante, elas podem inclusive reforçar papéis de gênero, 

especialmente se aplicadas de forma isolada. Se as mulheres aposentam mais cedo, por que não 

deixar a elas o cuidado dos ascendentes? Já que elas aposentam mais cedo, por que não as 

colocar na lista de demissão antes dos homens? Se elas aposentam mais cedo, por que não 

empregar um homem, que precisa trabalhar três anos a mais para se aposentar? Por que o estado 

não empurraria para elas sua responsabilidade por políticas públicas para crianças, idosos e 

inválidos, já que elas se aposentam mais cedo?  

A ação afirmativa não deve ser uma política eterna, ela deve vir acompanhada de outras 

ações, que permitam que as pessoas concorram em igualdade pelas oportunidades do mercado 

de trabalho.  

Apesar do orçamento cronicamente apertado, o estado deve se esforçar para 

implementar políticas transformativas. Deve promover a igualdade de gênero nas escolas, para 

que as crianças cresçam entendendo que os cuidados da casa e das pessoas que moram nela são 

dever de todos. Deve promover políticas para que os empregadores entendam que compram 

apenas horas de trabalho de um empregado, não tendo direito a intervir em sua vida familiar, 

sentimental ou reprodutiva. O estado deve implantar políticas públicas para mudar a visão que 

o empregador tem de suas funcionárias, entendendo que a força de trabalho delas é tão boa 

quanto a dos homens.  

Ações transformativas são mais difíceis de serem pensadas e implantadas, mas não são 

utopias; como Fraser exemplifica, o governo da Suécia vem conseguindo bons resultados neste 

campo. O governo daquele país tem tentado combinar família e emprego, com a redução de 

horas de trabalho, divisão da licença-maternidade entre os genitores e estímulo à vida 

comunitária.  

Políticas transformativas não são de fácil implantação, nem geram efeitos rápidos, mas 

precisam ser iniciadas antes de se cogitar a mera extinção do redutor feminino.  

A mera extinção do redutor feminino de aposentadoria sem um combate aos estereótipos 

de gênero no mercado de trabalho não vai trazer justiça e igualdade, mas apenas ampliar a 

injustiça para as mulheres. 
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