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Resumo: A questão social é vista como aquilo que origina o Serviço Social enquanto 
profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho. Assim, as expressões da questão 
social são colocadas para o assistente social como seu objeto de trabalho. Nesse contexto, 
questionamos: a questão do aborto se configura como uma expressão da questão social, e, 
portanto, como objeto de trabalho do Serviço Social? Para buscar a resposta para esse 
questionamento, o presente artigo pretende refletir sobre a profunda ligação entre 
capitalismo e patriarcado e a relação desse sistema com a negação dos direitos 
reprodutivos das mulheres, em específico à proibição do aborto. 

Palavras-chave: Questão social; direitos reprodutivos; aborto; Serviço Social. 

Abstract: The social issue is seen as the foundation of Social Work as a profession in the 
social and tecnical division of work. Thus, the expressions of the social issue are pointed to 
the social workers as their object of work. In this context, we wonder: abortion issue can be 
considered an expression of social issue, and therefore, object to social workers? In order to 
answer this question, this article ains to reflect about the deep connection between 
capitalism and patriarchy, and the relation between this system with the deniel on women’s 
reproductive rights, mainly about the abortion.  

Key-words: Social issue; reproductive rights; abortion; Social Work.  

 
 

1. INTRODUÇÃO  

A questão do aborto, vista pelo viés feminista como parte dos direitos reprodutivos que 

são, por sua vez, constituintes dos direitos humanos das mulheres, é um ponto sensível no 

patriarcado, já que mexe com as suas bases. Apesar de alguns avanços, conquistados com 

muita luta das mulheres, a legislação brasileira ainda está entre as mais restritivas do 

mundo, e permite o aborto apenas em três situações: em casos de gravidez resultante de 

estupro, de risco de morte materna ou em casos de anomalias fetais incompatíveis com a 

vida extrauterina, como no caso da anencefalia. Entretanto, mesmo nas situações nas quais 

o aborto é permitido, ele ainda não é acessível para a maioria das mulheres – devido, entre 

outros fatores, aos poucos serviços de abortamento legal disponíveis e pouca informação 

sobre os serviços e direitos existentes.  
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Da mesma forma, o abortamento voluntário continua sendo ilegal, em oposição às 

orientações de órgãos internacionais como a ONU e às considerações afirmadas em Cairo e 

Beijing na década de 1990, o que resulta na morte e criminalização de mulheres diariamente 

devido aos abortos inseguros e/ou clandestinos . 

A negação dos direitos reprodutivos das mulheres, em específico a proibição do 

aborto, é resultado de um sistema patriarcal que coloca mulheres sob o controle dos 

homens, que as dominam e exploram. Entretanto, se as mulheres pobres e negras são 

aquelas que mais sofrem com a negação desses direitos e a proibição do aborto, é 

suficiente o debate sobre o assunto levar em consideração apenas sua gênese no 

patriarcado? 

Da mesma forma, se tratando de uma violência às mulheres, é objeto de trabalho e 

demanda a preocupação do assistente social também a negação dos direitos reprodutivos 

das mulheres e a proibição do aborto? Se o objeto de trabalho do assistente social são as 

expressões da questão social, qual a relação entre essas e os direitos reprodutivos, em 

específico a questão do aborto? São essas perguntas acerca das quais esse texto pretende 

refletir. 

2. REFLEXÕES ACERCA DA QUESTÃO SOCIAL 

A questão social é colocada por vários autores como aquilo que fundamenta o Serviço 

Social enquanto profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho. A origem da 

profissão está ligada à consolidação do capitalismo de monopólio, que resulta no 

acirramento da contradição entre capital e trabalho e requisita ao Estado a intervenção no 

conflito de classe: a questão social passa a ser objeto de intervenção, de modo a perpetuar 

a ordem capitalista vigente, atendendo a algumas necessidades dos trabalhadores sem, 

com isso, interferir nos interesses do capital. De acordo com José Paulo Netto (2011), o 

capitalismo de monopólio intensifica a exploração do trabalhador e acirra as desigualdades 

existentes, na medida em que busca por superlucros em detrimento das condições de 

trabalho e existência.  

Marilda Iamamoto (2015a) afirma que nessa fase do capitalismo a globalização é 

latente, tornando o trabalho cada vez mais coletivo, enquanto a apropriação dos lucros e 

dos meios de produção é cada vez mais privada, o que concentra ainda mais a riqueza 

produzida – intensificando assim a contradição entre capital e trabalho, já que os meios de 

produção e acumulação da riqueza são propriedade cada vez mais concentrada de uma 

pequena parcela da burguesia, apesar de ser a classe trabalhadora a responsável por sua 

produção. Nesse sentido, a pauperização e a exclusão configuram, segundo Iamamoto 

(2015a), a outra face do desenvolvimento tecnológico da produção e do mercado 
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globalizado. Nesse contexto, a questão social, vista enquanto o conjunto das expressões de 

desigualdades oriundas da sociedade capitalista madura, de acordo com a autora, é a base 

que fundamenta a existência do Serviço Social como profissão. Sendo assim, o Serviço 

Social surge como profissão própria da sociedade capitalista. 

Segundo Iamamoto, questão social é apreendida: 

Como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez 
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2015a, p. 27). 

 
Podemos compreender, então, a profunda ligação entre questão social e a 

consolidação do capitalismo em sua fase de monopólio. Apesar das mudanças ocorridas na 

sociedade capitalista contemporânea, afirma-se não haver uma “nova questão social”, já 

que a raiz das desigualdades e das expressões da questão social continua sendo a mesma: 

a contradição entre capital e trabalho. Com a complexificação da sociedade, novas 

expressões da mesma questão social são vistas – formas mais complexas ou novas de 

acordo com a complexificação da ordem capitalista, que se reestrutura/reinventa para 

intensificar a exploração e a concentração de riqueza e poder. 

Segundo a tese defendida por José Paulo Netto (2011), não existe nova questão 

social, “o que devemos investigar é, para além da permanência de manifestações 

“tradicionais” da “questão social”, a emergência de novas expressões da “questão social” 

que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital” (NETTO, 2011, p. 160. Grifos do 

autor).  

Quando se relaciona a questão social e a categoria gênero, que é entendida aqui 

como a organização social da desigualdade entre os sexos, percebe-se que essa linha de 

raciocínio se faz condizente, uma vez que a desigualdade entre os sexos, além de não ter 

nada de “nova”, também é funcional ao capital e instrumentalizada por ele para intensificar 

sua exploração frente às mulheres, mostrando um forte imbricamento entre capitalismo e 

patriarcado, revelado de maneira evidente na divisão sexual do trabalho. 

Segundo Heleieth Saffioti, o patriarcado “ancora-se em uma maneira de os homens 

assegurarem, para si mesmos e para seus dependentes, os meios necessários à produção 

diária e à reprodução da vida” (SAFFIOTI, 2004, p. 105). Isso significa dizer que, para 

assegurar aos homens os meios de produção e reprodução da vida, as mulheres serão 

exploradas e dominadas: a capacidade da mulher de gerar descendentes e o seu trabalho 

de cuidado – tanto relativo à prole quanto aos homens adultos e/ou pessoas idosas, quanto 

ao ambiente doméstico – serão apropriados e instrumentalizados a fim de propiciar a 

existência humana. Nesse ponto, podemos notar claramente o imbricamento entre 

patriarcado e capitalismo, já que é de interesse do capital que o trabalho não remunerado e 
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a capacidade reprodutiva da mulher sejam apropriados a fim de reproduzir a força de 

trabalho e, assim, manter a ordem vigente. Segundo Saffioti, patriarcado e capitalismo são 

consubstanciais, “são duas faces de um mesmo modo de produzir e reproduzir a vida” 

(SAFFIOTI, 1985, p. 7). 

A divisão sexual do trabalho segundo Kergoat (2000) destina prioritariamente aos 

homens a esfera produtiva e às mulheres a esfera reprodutiva, além da ocupação pelos 

homens de funções de grande valor social agregado, como acontece na política, religião, 

forças armadas, etc. A divisão sexual do trabalho, para a autora, é organizada pelo princípio 

de separação, o qual determina que existe trabalhos para mulheres e trabalhos para 

homens, e o princípio da hierarquização, o qual define que o trabalho do homem vale mais 

que o trabalho da mulher (KERGOAT, 2000). 

Assim, o capitalismo se utiliza dos papéis e estereótipos socialmente impostos às 

mulheres para intensificar a exploração e garantir a reprodução da força de trabalho sem 

custos, uma vez que os trabalhos de cuidado são historicamente destinado às mulheres, a 

fim de proporcionar aos trabalhadores as condições básicas para que continuem 

trabalhando. Esse trabalho de cuidado das mulheres é invisível e não remunerado, 

designado às mulheres como tarefas obrigatórias simplesmente pelo fato de serem 

mulheres. O “instinto materno” e o “amor incondicional” são socialmente construídos como 

próprios da “natureza” da mulher e colocam na reprodução seu único destino. 

Essa questão também pode ser observada em todas as esferas da vida: no trabalho 

remunerado, por exemplo, a maioria das mulheres, além de ocuparem posições inferiores 

aos homens e de menor remuneração, também são destinadas a tipos de profissões que 

condizem com “o feminino” – como se o trabalho remunerado fosse uma extensão daquilo 

que se exerce no ambiente privado/doméstico (CISNE, 2012). Isso resulta no 

aprisionamento da mulher à esfera de sobrevivência enquanto ao homem é destinada a 

esfera de transcendência – que é possível no espaço público (IZQUIERDO, 1990). 

Segundo Mirla Cisne, “as significações atribuídas ao masculino e ao feminino são 

desenvolvidas nas interfaces de relações sociais mais amplas, o que remete a uma 

mediação com outras dimensões, como as de classe, etnia e geração” (CISNE, 2012, p. 

105). Nesse ponto, fica claro o que Saffioti (1985) nos traz sobre o cruzamento – e não 

paralelismo – das relações de classe e sexo. 

Dessa maneira, segundo Cisne, as questões de gênero – assim como questões 

referentes à raça/etnia, sexualidade, geração, etc – “passam necessariamente pela 

contradição da ‘velha questão social’, ou seja, pelo interesse econômico do capitalismo 

expresso por meio da relação entre capital e trabalho.” (CISNE, 2012, p. 105). 

Cisne coloca gênero como uma das expressões da questão social – a “velha” questão 

social – “uma vez que essas, mediante as diferenças construídas socialmente entre homens 
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e mulheres, reproduzem desigualdades ao serem apropriadas e refuncionalizadas pelo 

capital, favorecendo a manutenção e o fortalecimento da classe dominante” (CISNE, 2012, 

p. 108). Isso nos chama atenção para a necessidade de analisar os recortes existentes tanto 

dentro das classes, quanto dentro das relações de sexo ou de raça/etnia. Conforme nos 

mostra a autora,  

O antagonismo de classe é indispensável para perceber a importância em 
não se poder generalizar, para todas as mulheres, a mesma forma de 
opressão a que estão submetidas. É inegável que todas as mulheres sofrem 
discriminação e opressão de gênero. Essas opressões, no entanto, são 
vivenciadas de forma diferenciada de acordo com as condições materiais de 
cada uma: a classe as divide. (CISNE, 2012, p. 105). 

 
Por esse motivo, enfatizamos que a dominação das mulheres não pode ser resumida 

somente à ordem capitalista, uma vez que esta se fez presente, em níveis diferentes, antes 

do estabelecimento dessa ordem. O capitalismo se apropriou da desigualdade entre os 

sexos para intensificar sua exploração, entretanto, a dominação masculina sobre as 

mulheres não é uma questão que surgiu com o capitalismo: ou seja, a raiz da opressão das 

mulheres não é o capitalismo, mas o patriarcado, apesar de ter sido apropriada e 

intensificada por ele, configurando um modo de produção que revela uma simbiose entre 

patriarcado e capitalismo. Sendo assim, o imbricamento entre capitalismo e patriarcado 

acirrou a dominação exploração da mulher e a instrumentalizou para a manutenção de 

ambos, entretanto um não é mera consequência ou desdobramento do outro. 

De acordo com Saffioti: 

Sendo o patriarcado, embora historicamente anterior ao advento do 
capitalismo, uma vez que esteve presente e atuante em todas as épocas 
progressivas da formação social econômica burguesa, consubstancial ao 
MPC [modo de produção capitalista], a formação social capitalista agudiza, 
sobremaneira, as contradições atuantes em qualquer sociedade centrada 
na propriedade dos meios de produção. (SAFFIOTI, 1985, p.7). 

 
Essa observação é importante para não creditar somente ao capitalismo um problema 

que o antecede e, em consequência disso, invisibilizar uma questão essencial para a 

construção da emancipação das mulheres2, que é o patriarcado. Em outras palavras, a 

                                                 
2
 Por emancipação, entendemos que a contribuição de Marx é essencial. O autor diferencia emancipação política 

de emancipação humana em seu livro “Sobre a questão judaica”. Segundo o autor, quando um grupo específico 

alcança participação social e política, esta é caracterizada como emancipação política, já que é alcançada por 

aquele grupo específico, naquela sociedade, sem que as estruturas dessa sociedade sejam modificadas. Essa 

emancipação não confere a sociedade como um todo a liberdade, mas garante àquele grupo certo nível de 

emancipação – uma emancipação dentro da ordem vigente. Essa forma de emancipação, que segundo o autor 

representa um grande progresso, não é, entretanto, a forma definitiva de emancipação humana. Para Marx, 

emancipação humana se refere à emancipação do todo genérico, do homem enquanto ser genérico dentro da 

sociedade: a emancipação de todos, enquanto humanos, dentro da sociedade. Isso significa o fim da exploração 

do homem pelo homem – homem visto enquanto humanidade. Portanto, significa o rompimento com o sistema 

capitalista e a superação deste, assim como o fim da sociedade de classes. (MARX, 2010). Na nossa concepção, 

quando se fala em emancipação das mulheres, esta não se restringe à emancipação política, devido ao forte 
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noção de que a opressão das mulheres não é mera consequência do capitalismo e do 

antagonismo de classe é necessária para que as estratégias de enfrentamento a essa 

opressão não sejam limitadas a apenas uma dimensão, o que pode resultar em estratégias 

que “parcializam” e não contemplam o problema como um todo. 

Saffioti (2004) demonstra esse ponto ao afirmar que o abandono do conceito de 

patriarcado permite a invisibilização dos agentes do controle e da violência sobre as 

mulheres, o que dificulta a construção da libertação das mulheres. Isso possibilita também 

que o próprio sistema de dominação exploração das mulheres, ao se tornar invisível, ganhe 

espaço e novos meios de se impor na sociedade. De acordo com Carole Pateman, o 

abandono do conceito de patriarcado representaria: 

[...] a perda, pela teoria política feminista, do único conceito que se refere 
especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma do direito 
político que todos os homens exercem pelo fato de serem homens. 
(PATEMAN, 1993, p. 39).  

 
Por isso se dá a necessidade de apontar que o sistema de dominação exploração da 

mulher não é apenas um desdobramento do capitalismo e da sociedade de classes, mas o 

antecede. A condição atual das mulheres de dominação exploração é resultado do forte 

imbricamento entre capitalismo e patriarcado: da interação mútua e apropriação recíproca 

entre os dois, ou nas palavras de Saffioti, da “simbiose” entre eles. Ou seja, a libertação das 

mulheres não acontecerá focando esforços em apenas uma dessas dimensões.  

Nesse momento, se torna importante frisar: a luta pela emancipação das mulheres 

passa pela luta de classes, afinal o capitalismo se apropria das desigualdades entre os 

sexos para se manter enquanto regime e intensificar a exploração, refuncionalizando a 

desigualdade entre os sexos; entretanto, essa luta não é a única travada pelas mulheres: 

também a superação do patriarcado exige nossa atenção. 

 

3. ABORTO E QUESTÃO SOCIAL 

A questão do aborto é vista, segundo a ótica feminista, como parte do que se elaborou 

como direitos reprodutivos. Por sua vez, os direitos reprodutivos constituem parte dos 

direitos humanos das mulheres, o que foi reconhecido por instituições internacionais como a 

ONU Mulheres e demarcados nas Conferências de Cairo (1994) e Beijing (1995)3. 

                                                                                                                                                         
imbricamento entre patriarcado e capitalismo. Portanto, a emancipação das mulheres só se dará por meio da 

emancipação política em busca da emancipação humana, no sentido marxiano.  
3
 A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (ICPD) de Cairo em 1994 estabelece os 

direitos reprodutivos como parte dos direitos humanos e coloca em pauta o compromisso com a redução da 

necessidade de abortamento por meio das melhorias nas políticas de planejamento familiar e também com o 

atendimento seguro e acessível nos casos em que o aborto é legalizado (NAÇÕES UNIDAS, 1995, parágrafo 

7.3). A 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher (FWCW) de Beijing, em 1995, afirma que “os direitos 

humanos das mulheres incluem seus direitos a ter controle e a decidir livre e responsavelmente sobre questões 
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Quando se fala dos direitos reprodutivos, que querem dizer, segundo Maria Betânia 

Ávila, “o respeito à igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva4” (ÁVILA, 2003, 

p.466), é essencial que se tenha em mente o sistema pelo qual mulheres são dominadas e 

exploradas pelos homens para que se compreenda o controle masculino da sexualidade e 

reprodução, que resulta na negação, na sociedade contemporânea, desses direitos às 

mulheres. 

Nesse sentido, direitos reprodutivos dizem respeito à saúde sexual e reprodutiva; à 

sobrevivência e à vida; à liberdade e segurança; à não discriminação e respeito às escolhas; 

à informação e educação para possibilitar decisões; à autodeterminação e livre escolha da 

maternidade e paternidade; à proteção social à maternidade, paternidade e família 

(VENTURA, 2009, p. 19). 

A negação desses direitos é uma grave violência contra as mulheres, uma vez que 

lhes tira o controle sobre a própria sexualidade e o próprio corpo, impossibilitando que estas 

decidam sobre suas vidas. Quando se observa que a negação desses direitos está ligada às 

bases do patriarcado, podemos compreender a grande dificuldade de avanços nesse 

sentido. Para essa compreensão, é necessário abordar as questões referentes à dominação 

masculina. 

Nesse sentido, é importante notar que, segundo Saffioti, a base do patriarcado não 

está apenas na apropriação masculina e capitalista do trabalho da mulher, mas também no 

controle da sua sexualidade e reprodução, conforme abaixo: 

A base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa 
discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e 
em sua marginalização de importantes papéis econômicos e políticos-
deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, por 
conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. Seja para induzir as mulheres 
a ter grande número de filhos, seja para convencê-las a controlar a 
quantidade de nascimentos e o espaço de tempo entre os filhos, o controle 
sempre está em mãos masculinas, embora elementos femininos possam 
intermediar e mesmo implementar estes projetos. (SAFFIOTI, 2004, p. 106). 
 

O controle da sexualidade feminina pelos homens, segundo análises como as de 

Saffioti e Bourdieu, é desencadeado a partir da descoberta dos mecanismos da reprodução 

humana. Ao observar que a reprodução não é dada biologicamente apenas pelo corpo 

                                                                                                                                                         
relacionadas à sua sexualidade, incluindo saúde sexual e reprodutiva, livres de coerção, discriminação e 

violência” (NAÇÕES UNIDAS, 1996, parágrafo 96). Além disso, ambas sinalizam a necessidade de rever as leis 

que criminalizam as mulheres que praticam aborto clandestino. 
4
 A autora diferencia direitos reprodutivos de direitos sexuais. Segundo Ávila, os direitos sexuais “dizem respeito 

à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade” (idem). A autora aponta a necessidade de tratar o campo 

da sexualidade e da reprodução separadamente, para “assegurar a autonomia dessas duas esferas da vida, o que 

permite relacioná-los entre si e com várias outras dimensões da vida social” (ÁVILA, 2003, p. 466). Dessa 

maneira, pode-se lutar pelo rompimento da visão conservadora que assola as mulheres, conforme afirmado 

anteriormente, no sentido de lhes direcionar a sexualidade apenas para cumprir o papel da reprodução, além da 

visão heteronormativa de que somente relacionamentos heterossexuais são naturais, baseando-se no sexo como 

procriação. 
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feminino, mas também com participação masculina, os homens passam a se colocar como 

centro da reprodução: “como portadores da semente que espalhavam nos passivos úteros 

das mulheres, os homens passaram a se considerar fonte da vida” (SAFFIOTI, 2004, p. 

121). Assim, como portadores da semente, como os portadores do falo – o falo que cresce e 

faz crescer o ventre (BOURDIEU, 1998, p. 20-21) – os homens se colocam como os 

agentes ativos e responsáveis pela reprodução, impondo o controle e poder masculinos 

sobre esta – e consequentemente, sobre os corpos das mulheres.  

Sobre o controle masculino sobre a sexualidade e a reprodução, Saffioti discorre que: 

Neste regime [patriarcado capitalismo], as mulheres são objetos da 
satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de 
trabalho e novas reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria 
social, a sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação de 
serviços sexuais a seus dominadores. Esta soma/mescla de exploração e 
dominação é aqui entendida como opressão [...]. (SAFFIOTI, 2004, p. 105). 

 
Segundo Bourdieu (1998), o ato sexual é determinado pelo masculino e revela uma 

relação de dominação entre os sexos, relação essa que é socialmente construída a partir da 

diferença biológica entre os sexos e, devido a ela, naturalizada. Nesse sentido, então, tanto 

a sexualidade quanto a reprodução humana estão determinada por essas relações de 

dominação – seja para satisfação dos desejos dos homens, seja para a criação de 

descendentes. Essas relações de dominação se encontram entranhadas nas instituições 

sociais, que naturalizam os papéis socialmente construídos dos dois sexos e reproduzem a 

hierarquia proveniente dessa dominação em todos os âmbitos da ordem social: no Direito, 

nas políticas sociais, nas práticas profissionais, nas práticas e relações sociais, na família, 

etc. 

Dessa maneira, o controle masculino da sexualidade e da reprodução é colocado 

como parte da estratégia do patriarcado para perpetuar a dominação exploração masculina 

sobre as mulheres – estratégia que é apropriada também pelo capitalismo para se manter 

enquanto regime: na reprodução das forças produtivas, tanto no sentido da reposição da 

força de trabalho, na procriação de novos e futuros trabalhadores, quanto no sentido da 

reprodução da vida e na reprodução das relações sociais.  

Se as desigualdades entre os sexos são instrumentalizadas pelo capital para se 

manter e a apropriação da sexualidade, reprodução e trabalho das mulheres são utilizados 

para reproduzir a ordem vigente, então o controle masculino sobre as mulheres é funcional 

ao capital uma vez que proporciona a reprodução de descendentes e da vida sem custos 

para o capital. 

Sendo assim, podemos enxergar na instrumentalização do trabalho não remunerado 

da mulher na procriação e no cuidado, conforme já abordado, além da consequente 
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exclusão das mulheres nas instâncias de decisão5 justificados pelas “diferenças” entre os 

sexos, exemplos da relação de simbiose a que se refere Saffioti: o aprisionamento da 

mulher a sua condição subalterna é funcional ao patriarcado e ao capitalismo, ou, como 

Saffioti apresenta, é funcional ao modo de produção que tem no patriarcado e no 

capitalismo suas duas faces. 

A partir disso, podemos compreender que, como o controle sobre a sexualidade e a 

reprodução das mulheres é parte da estratégia do patriarcado para se manter enquanto 

regime, sendo refuncionalizado pelo capital para sua manutenção, se torna tão complexo e 

difícil às mulheres para reestabelecer o controle sobre o próprio corpo, sexualidade e 

maternidade para si. Podemos notar essa questão na forte resistência acerca das políticas 

de abortamento voluntário, e também na intensa promoção da maternidade enquanto dádiva 

e missão das mulheres: como se as mulheres só fossem plenas e completas quando 

desempenhassem o papel de mãe. 

Dessa maneira, considerando que patriarcado e capitalismo são “duas faces do 

mesmo modo de produção” (SAFFIOTI, 1985), e considerando que modo de produção não 

diz respeito apenas à produção material da vida, dos meios de subsistência necessários 

para satisfazer as necessidades humanas, mas engloba também a reprodução dos seres 

humanos e as relações sociais entre os indivíduos a fim de permitir a produção e 

reprodução da vida, entendendo que reprodução não se restringe às relações domésticas e 

familiares (SAFFIOTI, 1985), podemos compreender que, se a questão social se configura 

como as expressões das desigualdades oriundas desse modo de produção, também a 

questão do aborto é pertinente neste debate. 

Se levarmos em consideração que o modo de produção se configura como patriarcado 

capitalista, conforme defende Saffioti (1985), e que o capitalismo refuncionaliza e 

instrumentaliza as desigualdades entre os sexos, conforme afirma Cisne (2012), então a 

negação dos direitos reprodutivos da mulher, e em especial a proibição do aborto se 

caracterizam como uma das expressões da questão social. Essa afirmação não ocorre 

porque o controle masculino sobre a sexualidade e a reprodução se inicia a partir do 

capitalismo, mas porque esse controle, anterior, é refuncionalizado pelo capital, que tem 

com o patriarcado uma relação de simbiose. Os dois formam, juntos, o modo de produção 

do nosso tempo, e por isso, as desigualdades oriundas dessa simbiose são colocadas como 

expressões da questão social. 

                                                 
5
 Chiara Saraceno afirma, em seu texto “A dependência construída e a interdependência negada”, que a 

construção da própria concepção de cidadania não é apenas burguesa, mas patriarcal: é construída a partir de um 

modelo masculino e se utiliza das “diferenças” entre os sexos para manter as mulheres longe desse padrão, e, 

portanto, longe das esferas de decisão.  
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Quando compreendemos que a questão social é razão de ser do Serviço Social, e se 

enxergamos a questão do aborto como uma das suas expressões, logo esse debate 

também deve se fazer presente na profissão. O Serviço Social é uma profissão que se 

coloca na defesa de direitos e das políticas públicas, e portanto deve se colocar na defesa 

de políticas relativas aos direitos reprodutivos – já que a negação desses é uma violação 

séria dos direitos humanos das mulheres.  

De acordo com Iamamoto: 

Os assistentes sociais dispõem de um manancial de denúncias sobre 
violação dos direitos humanos e sociais e, desde que não firam as 
prescrições éticas do sigilo profissional, podem ser difundidas e repassadas 
aos órgãos de representação e meios de comunicação, atribuindo-lhes 
visibilidade pública na defesa de direitos. (IAMAMOTO, 2015b, p. 427). 
 

Se visto enquanto um direito humano das mulheres, a negação dos direitos 

reprodutivos e, mais especificamente a proibição e criminalização do aborto são 

consideradas sérias violações de direitos, e, portanto, se colocam relevantes para o 

assistente social.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate sobre aborto sempre foi ponto sensível no patriarcado, já que mexe com as 

suas bases. Conforme visto anteriormente, a apropriação das desigualdades entre os sexos, 

oriundas do patriarcado pelo capitalismo torna ainda mais complexa a luta das mulheres 

pela emancipação. Assim como há recortes e níveis de exploração presente entre as 

mulheres, também isso acontece quando analisamos a questão classista: a emancipação só 

se dará quanto todos os aspectos do sistema forem considerados. Nesse sentidos, estamos 

falando – e precisamos falar – sobre patriarcado, racismo e capitalismo. 

No atual cenário, em que a ofensiva neoliberal e o discurso conservador voltam a 

ganhar força internacionalmente, o Brasil se mostra palco de intensos ataques aos direitos 

conquistados pelas mulheres, deixando ainda mais evidente o forte imbricamento entre 

patriarcado e capitalismo. Podemos notar essa questão quando nos deparamos com 

Projetos de Lei como o 5069/2013 de autoria de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que visa 

restringir o atendimento das vítimas de violência sexual e o aborto legal e seguro nesses 

casos, além de criminalizar aos profissionais que realizem a prática em casos permitidos ou 

simplesmente informem às vítimas sobre os seus direitos. Também o PL 478/2007, 

conhecido como “Estatuto do Nascituro”, que pretende definir o início da vida no momento 

da “concepção” e oferecer proteção jurídica a uma série de direitos ao embrião acima dos 

direitos da mulher, bem como o Projeto de Emenda Constitucional 99/2011, de autoria de 

João Campos (PSDB-GO), que autoriza as igrejas a questionarem regras ou leis junto ao 
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Supremo Tribunal Federal, o que, além de ferir a laicidade do Estado, coloca os direitos e as 

lutas das mulheres ainda mais em risco nos indicam grandes perigos dessa ofensiva 

neoliberal e conservadora. 

Nesse momento, portanto, se torna ainda mais importante o debate sobre os direitos 

reprodutivos das mulheres. Considerar a negação dos direitos reprodutivos e a proibição do 

aborto como parte das expressões da questão social leva aos assistentes sociais a 

necessidade desse debate na profissão, já que esta também se coloca na defesa dos 

direitos e das políticas públicas. 
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