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RESUMO

Este trabalho é parte de pesquisa em execução no âmbito do Edital Pesquisa Produtividade 2016-2017, denominada “Proteção à maternidade, 
(des)igualdade de gênero e direitos sociais na experiência jurídica contemporânea: uma análise à luz do diálogo entre Constituição e Direito 
Internacional dos Direitos Humanos”. A referida pesquisa trata da delimitação dos direitos sociais nas relações de gênero a partir das normas 
constitucionais e internacionais de proteção à maternidade. Este trabalho procura refletir sobre como o modelo do Estado social (welfare state) 
representa uma etapa na história contemporânea da igualdade, como as aspirações igualitárias relativas à autonomia das mulheres se traduziram 
em direitos sociais, e como isto se projeta no âmbito da normatividade consagrada na Constituição brasileira de 1988. Para realizar esta tarefa, 
articulou-se uma revisão de literatura, a partir do trabalho de Nancy Fraser, com uma análise social e jurídica dos direitos sociais positivados na 
Constituição brasileira. Em "Gender Equity and the Welfare State: a Postindustrial Thought Experiment", Nancy Fraser analisa a questão de 
modelos de concretização da igualdade de gênero no Estado Social, e traça alguns critérios que compõem a noção de equidade de gênero e que 
se projetam sobre os direitos humanos com as configurações que emergem do Estado do Bem Estar Social: os princípios antipobreza, 
antiexploração e igualdade de renda, evidenciando o caráter redistributivo que a igualdade de gênero pode ter, associando-a ainda ao igual 
respeito e ao antiandrocentrismo, como critérios que promovem o reconhecimento das mulheres no contexto nos sistemas de segurança social. 
Fraser identifica dois modelos distintos e suas vantagens e desvantagens para a realização da equidade de gênero: o modelo do/a provedor/a 
universal ou universal breadwinner model (igualdade de condições para acesso ao mercado de trabalho e constituição de uma renda pelo 
trabalho) e o modelo do/a cuidador/a universal ou the caregiver parity model. (Rede de benefícios e prestações sociais que permitam à mulher se 
dedicar à maternidade e ao cuidado das crianças).  O/a mantenedor(a) ou o/a provedor(a) universal (também podendo ser chamado de chefe de 
família universal) mostra-se mais presente como fundamento direitos sociais trabalhistas das mulheres na Constituição brasileira de 1988, 
particularmente ao enunciar a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais, bem como ao garantir a licença-gestante, a proteção ao 
mercado de trabalho da mulher e a vedação de diferenças salariais fundadas no sexo, projetando-se ainda no âmbito da seguridade social, na 
medida em que um dos princípios da previdência social é a proteção à maternidade, especialmente à gestante, ao mesmo tempo em que a 
proteção da maternidade é mencionada como princípio da assistência social. Por sua vez, as referências ao segundo modelo referido por Fraser 
são mais escassas, basicamente consiste no mecanismo constitucional que prevê um sistema de inclusão previdenciária para aqueles sem renda 
própria e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa-renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do 
regime geral de previdência social. Conclui-se pela prevalência do modelo do/a provedor universal como base dos direitos sociais das mulheres na 
Constituição brasileira, tendo como eixo assegurar às mulheres acessar e permanecer no mercado de trabalho, com iguais direitos sociais 
garantidos aos trabalhadores homens, mas falha em promover igualdade de gênero, pois valoriza o espaço tradicional do homem – o emprego –
tentando apenas enquadrar as mulheres nele, instrumentalizando, para tanto, o trabalho de cuidado doméstico, não reconhecendo o valor social 
deste, como aponta Nancy Fraser.
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