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Resumo: Neste artigo, trazemos um estudo de autores sobre as categorias da contradição e 
da totalidade, procurando traçar estas categorias no berço do nascimento do Serviço Social 
e no fazer profissional do mesmo sob as relações sociais fluentes do capital trabalho. 
Pertinente é destacar a necessidade de uma profissão que compartilhe com os princípios 
postos por um sistema massacrador e executor dos indivíduos sociais e que precisa de 
estruturas sociais para se fazer inabalável. Nesta trajetória, buscamos assim destacar 
alguns eventos conjunturais que manifestam tais categorias. 

Palavras-chave: Serviço Social. Capital-Trabalho. Contradição 
e Totalidade.  

Abstract: This article raises a study of authors on the categories of contradiction and totality, 
seeking to trace these categories in the cradle of the birth of Social Services and the 
professional do the same under the flowing social relations of capital work. Relevant is to 
highlight the need for a profession that shares with the principles laid by one massacrador 
system and executor of social individuals and social structures need to do unabated. In this 
trajectory, so seek out some cyclical events that manifest these categories.  

Key-words: Social Service. Capital-Work. Contradiction and 
Wholeness. 

1. INTRODUÇÃO 

Analisar o Serviço Social sob a égide da sociedade capitalista se faz necessário partir da 

própria sociedade em questão, sendo esta a grande propiciadora do nascimento da 

profissão no âmbito da ilusão da busca da superação das contradições que está provoca 

socialmente, sendo assim demandado um profissional capaz de nutrir-se dos anseios do 

capital e refleti-los na sua atuação profissional. Na verdade, fazemos um levantamento que 

visa identificar os traços hereditários de uma mãe/pai através dos aspectos característicos 

de um filho.  

A nossa sociedade contemporânea tem sido marcada profundamente pelo movimento 

histórico que traz consigo a possibilidade da expressão humana de transformação de tudo 

ao seu redor. Tais transformações são características dominantes das categorias do 

movimento dialético e que se fazem presente na gênese da profissão do Serviço Social.  
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Para fins de argumentações e desvendamento destas categorias, além de utilizarmos 

autores que trabalham com as mesmas, utilizamos no decorrer deste artigo os estudos 

levantados por Iamamoto e Carvalho (2005) buscando neste, destacar nos fundamentos 

históricos do Serviço Social as categorias citadas. Assim, retomaremos ao nascimento da 

profissão do Serviço Social e seu caminho rumo à institucionalização profissional em uma 

sociedade com constantes acirramentos de lutas de classes, com conflitos ideológicos 

contraditórios, onde a figura das relações sociais gera as divergências sociais fundamentais  

na cotidianidade do indivíduo. 

 

2. AS CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLOGICO DA CONTRADIÇÃO E DA 
TODALIDADE 

 
Falar em contradição e totalidade é preciso destacar a princípio, que estas duas 

estão inseridas no contexto das categorias teórico-metodológicas do Serviço Social, 

uma vez que, estas categorias procuram um caminho para a melhor compreensão 

do todo social– onde o todo parte dos elementos da realidade – oferecendo assim, 

base para a investigação da realidade. Na verdade, podemos resumir o significado 

do termo categoria em uma única palavra: conceito, mesmo que pareça tão 

simplório. Dessa forma, a contradição, a totalidade, entre outras mais vem se 

configurando como uma base fundante para o auxilio e compreensão do todo em 

sociedade.   

A contradição, por sua vez, “não é apenas entendida como categoria interpretativa 

do real, mas também como sendo ela própria existente no movimento do real, como 

motor interno do movimento, já que se refere ao curso do desenvolvimento da 

realidade” (CURY, 1995, p. 30). Logo, a contradição expressará uma relação de 

choque (ou negação) sobre a realidade, mantendo sempre uma relação de 

movimento, já que esta categoria é dinâmica e reconhecida pela teoria dialética 

como a base do movimento, por qual os seres existem, dando possibilidade para a 

existência de uma transformação/superação da realidade ou simplesmente a 

existência de uma nova.  

Para efetivação da superação da realidade, se faz necessário interpretar os 

fenômenos contraditórios inseridos na mesma, assim, para tal interpretação cumpre 

destacar a diferenciação entre abstrato e abstração ratificada por Netto (2009), que 

segundo este, caminha para uma melhor compreensão do método proposto por 
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Marx. Para Netto (2009, 684) abstração se constitui “como capacidade intelectiva, 

que permite extrair da sua contextualidade determinada (de uma totalidade) um 

elemento, isolá-lo, examiná-lo; é um procedimento intelectual sem o qual a análise é 

inviável [...]”. Dessa maneira, é possivel alcançar o mais intimo do que for exposto à 

analise. Por conseguinte, o elemento é abstraído configura-se no abstrato, 

entretanto, tal elemento abstrato não cosntitui-se “na totalidade de que foi extraído: 

nela, ele se concretiza porquanto está aturado de ‘muitas determinações’” (NETTO, 2009, 

p.684) 

Os fenômenos, pelo qual a contradição rodeia, não podem ser considerados iguais, 

porém, deve-se buscar em sua estrutura e especificidade a ligação desse fenômeno 

para com outro. Dessa maneira, a contradição é capaz de fazer a distinção entre os 

mesmos, ou seja, o que existe de comum entre os fenômenos e o que é especifico 

em cada um, e qual é exatamente o ponto que se contradizem.  

Cury (1995, p. 32) nos afirma que, a contradição só é capaz de explicar a realidade 

a partir do momento em que surge a consciência da contradição, assim 

 
A reflexão sobre o real torna-se o momento em que o homem descobre as 
contradições existentes no real. Pela reflexão, a natureza dialética do real encontra, 
na consciência da contradição, sua expressão subjetiva, e também a possibilidade 
de uma interferência no real. O conhecimento do que há de universal nas 
contradições leva a descobrir as bases gerais do movimento; e o conhecimento do 
que há de particular nas contradições leva a distinguir a especificidade de cada 
coisa ou fenômeno. 

 

Tratando-se da categoria totalidade, podemos destacar que a mesma trata-se da 

estrutura significativa da realidade, caracterizando-se como a unidade concreta das 

contradições interatuantes. Segundo Sève apud Cury (1995, p. 35) “a categoria de 

totalidade [...] permite a compreensão da realidade nas suas leis íntimas e a 

revelação de suas conexões internas e necessárias, ainda que guarde a 

possibilidade de, entendida unilateralmente, deixa de ser um conceito dialético”. É 

extremamente pertinente fitar que a totalidade não é um todo já acabado em si, 

todavia está em constante processo de totalização, sempre em desenvolvimento - 

nunca alcançando um nível definitivo, uma vez que esta categoria esta imamente 

relacionada com a categoria da contradição, e para analisá-las, não se pode 

desassociar uma da outra e se isso for feito, esta se tornará formal e arbitrária e 

aquela, vazia.    

Deve-se ponderar também que a totalidade, como se refere Kosik apud Behring e 

Boschetti (2006, p. 41) “não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como 
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um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, 

conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido”. Logo, essa suposta 

acumulaçãp de todos os fatos não leva necessariamente o conhecer racionalmente a 

realidade posta e todos estes fatos, podendo estar reunidos, não constituem-se em uma 

totalidade. 

No mais, nós seres humanos, fazemos parte da totalidade, criando/produzindo a realidade e 

sendo por ela produzido. À medida que o homem se defronta com determinados problemas, 

o mesmo sente a necessidade de procurar uma solução para sancioná-los e dessa forma, 

para sancioná-los precisará ter uma visão geral do problema que enfrentará, só assim terá 

uma dimensão do problema e não fará uma análise abstrata da totalidade, desse modo 

conseguirá captar a essência – escondida pelo fenômeno - que compõe a mesma, uma vez 

que segundo Lukács (1972, p.25) “na vida cotidiana os fenômenos frequentemente ocultam 

a essência do seu próprio ser, ao invés de iluminá-la”.  

 Assim, a realidade para Cury (1995, p. 38)  

 
[...] só pode ser conhecida na sua totalidade concreta quando se conhece a mesma 
na dimensão social e histórica, compreendendo a unidade dialética da estrutura e 
superação [...] Ignorar [...] suas relações recíprocas, a atuação do homem como 
sujeito histórico real no conjunto das relações sociais é tornar a totalidade uma 
abstração.  

 
 

3. O SERVIÇO SOCIAL E AS CATEGORIAS DA CONTRADIÇÃO E TOTALIDADE 

 
O nascimento da profissão do Serviço Social está imamente ligado ao enraizamento do 

sistema capitalista em sociedade. Iamamoto e Carvalho (2005) partem por uma linha de 

raciocínio que busca a compreensão do significado social dessa profissão dentro da 

sociedade capitalista, uma vez que tal profissão “participa da reprodução das relações de 

classes e do relacionamento entre ela” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 71).   

Assim, em se tratando de sociedade capitalista, Iamamoto e Carvalho (2005, p. 72) dizem 

que:  

Dentro da referência analítica, cabe reafirmar que a reprodução das relações sociais 
não restringe à reprodução da força viva de trabalho e dos meios objetivos de 
produção (instrumentos de produção e matérias-primas. A noção de reprodução 
engloba-os, enquanto elementos substanciais do processo de trabalho, mas, 
também os ultrapassa. Não se trata apenas de reprodução material no seu sentido 
amplo, englobando produção, consumo, distribuição e troca de mercadorias. Refere-
se à reprodução das forças produtivas e das relações de produção na sua 
globalidade, envolvendo, também, a reprodução da produção espiritual, isto é, das 
formas de consciência social; jurídicas, religiosas, artísticas ou filosóficas, através 
das quais se toma consciência nas condições materiais de produção. Nesse 
processo são gestadas e recriadas as lutas sociais entre os agente sociais 
envolvidos na produção que expressam a luta pelo poder, pela hegemonia das 
diferentes classes sociais sobre o conjunto da sociedade.  
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Percebe-se, que a figura das relações sociais pode ser considerada uma totalidade 

do processo social, pois está em constante transformação; transformação que é 

possível através do movimento da contradição, que segundo Iamamoto e Carvalho 

(2005, p. 94) “[...] o processo reprodução das relações sociais é, também o processo 

de reprodução das contradições fundamentais que as conformam, estas se recriam 

e se expressam na totalidade das manifestações do cotidiano da vida em 

sociedade”. As lutas sociais entre diferentes classes é um fator que é gerado pela 

contradição, onde cada classe tenta superar a outra visando sua hegemonia diante 

da sociedade. É nítido perceber que participamos de uma sociedade em que a 

constituição das relações entre os sujeitos é mediada pelo capitalismo.  

Em seu movimento humano e contraditório, a sociedade vai produzindo o 

acirramento da luta de classes. Paralelamente o capitalismo vai concentrando 

riquezas nas mãos de poucos privilegiados da sociedade, sobrando o status de 

miseráveis para os desprivilegiados, acarretando no surgimento de uma 

consequência característica desta sociedade capitalista, a questão social, onde a 

mesma se manifesta com múltiplas facetas na realidade social.  

Neste ponto, de acordo com Konder (1981, p. 38) existem “totalidade mais abrangentes e 

totalidades menos abrangentes: as menos abrangentes, é claro, fazem parte das outras”. 

Konder quando se refere à abrangência de totalidade, ele volta sua argumentação para o 

mundial, nacional e assim por diante. Não obstante, cremos que é viável esmiuçar mais a 

sociedade capitalista, se tratando que está é uma totalidade de abrangência mundial. 

Sendo assim, considerando a questão social como uma totalidade, mesmo que ela seja uma 

totalidade parcial derivada do todo, ou melhor, à totalidade da sociedade capitalista, porém, 

a questão social está em evolução/transformação e esta passa constantemente por esse 

processo devido às dicotomias dos lados contraditórias apresentados, unidas pela 

contradição fundamental que é expressão da desigualdade dessa sociedade: “o trabalho 

social e a apropriação privada das condições e dos frutos do trabalho, que se traduz na 

valorização crescente do capital e no crescimento da miséria relativa do trabalhador” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 79).   

Afirmamos a princípio que a profissão do Serviço Social deu-se devido à existência 

da sociedade capitalista, e é verdade.  Porém, os serviços sociais que posterior 

deram inicio a assistência, foram frutos de grandes conquistas da classe 

trabalhadora, frutos da contradição existente na sociedade capitalista da luta de 

classes (burguesia/proletariado), onde o proletariado por essa perspectiva saiu em 

partes vitorioso. 
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A concessão dos direitos sociais aos proletariados teve um segundo lado, pois 

apesar de cedê-los ao proletariado, está classe sofre diversas manipulações 

executadas pela assistência social, visando manter um controle sobre os mesmos e 

assim continuar o caráter de exploração da força de trabalho, reforçando a ideologia 

dominante. Dessa forma, a instituição do Serviço Social, que surge na totalidade da 

sociedade vigente, vem a priori para reforçar, as contradições existentes na mesma.  

Outro ponto que merece destaque é o controle social. Ele é efetivado através de relações 

diretas dos agentes sociais - principalmente dos Assistentes Sociais - na vida da população 

proletária e marginalizada, reforçando assim, a absorção de normas e comportamentos 

legitimados socialmente, focalizando num tipo de controle social e expandindo uma 

ideologia. Dessa forma, “o controle social e a difusão ideológica dominante constituem 

recursos essenciais, complementando outras maneiras de pressão social com base na 

violência, para a obtenção de consenso social” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 108).  

A ideologia dominante, por sua vez, pode ser considerada como uma totalidade que 

embasada na violência, se mantêm sob outra totalidade – a sociedade capitalista, gerando 

nesta, inúmeras contradições que são intercedidas/controladas pelo Serviço Social. 

Segundo Lefebvre apud Iamamoto e Carvalho (2005, p. 108) destaca que a ideologia 

dominante 

A ideologia os representa de maneira tal, que lhes extorque, além da riqueza 
material, a aceitação e mesmo a adesão espiritual. As ideologias de classe elaboram 
três imagens de classe que lutam pela dominação: uma imagem por e para ela 
mesma, que exalta; uma imagem dela mesma para outros grupos e classes, que a 
engrandece; uma imagem das outras classes e grupos, que os deprecia diante de 
todo, as desvaloriza a seus próprios olhos, abate-os e faz deles vencidos antes do 
combate ou sem combater...  

 

Tais conflitos entre essas classes, conflitos ideológicos contraditórios convivem em 

confronto e se reproduzem à medida que classes tomam consciência da realidade 

vivida. E graças a essa consciência – uma conciência nunca acabada -, a sociedade 

encontrarar-se em constantes movimentos de constituição e renovação, por isso, 

esses movimentos precisão da intervenção do Serviço Social, logo como confirma 

Iamamoto e Carvalho (2005, p. 111) a profissão institucionalizarar-se-á dentro dessa  

divisão capitalista do trabalho, “como partícipe da implementação de políticas sociais 

especificas levadas a efeito do s públicos e privados, inscritos no esforço de legitimação do 

poder de grupos e frações das classes dominantes que controlam ou têm acesso ao aparato 

capital”. 

Em referência ao surgimento do Serviço Social no Brasil, o mesmo teve começo nas 

principais metrópoles do país sob as mesmas condições que propiciaram para que essa 
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profissão se tornasse uma profissão universal, porque de acordo com Iamamoto e Carvalho 

(2005, p. 181)  

[...] a cidade do Rio de Janeiro, além de ser o mais antigo pólo industrial da região 
Sudeste – tendo perdido há pouco para São Paulo a condição de principal 
conglomerado industrial – é grande centro de serviços (transporte, portos, etc.) 
contando com numeroso proletariado. É ainda, a maior cidade do país, capital 
federal onde se concentra a administração federal e os principais aparatos da Igreja 
Católica, os grandes bancos etc. Nela se concentram, portanto, os centros nervosos 
da direção política e econômica. Por essas condições é a cidade onde mais se 
desenvolveu a infra-estrutura de serviços básicos, inclusive serviços assistenciais, 
com forte participação do estado.  

 
Podemos destacar também que o Serviço Social passa por diversas modificações 

acarretadas pela necessidade de novas formas de enfrentamento desta profissão, que de 

acordo com Iamamoto e Carvalho (2005, p. 201) 

 
A caridade passa a utilizar os recursos  que a ciência e a técnica lhe oferecem; 
mobiliza, além dos sentimentos, a inteligência e a vontade para o serviço da pessoa 
humana. O Serviço Social representa uma evolução dos antigos métodos, 
favorecida pelas descobertas cientificas, pelo desenvolvimento dos estudos 
sociológicos e, principalmente, pela intensidade e complexidade dos problemas 
sociais presentes. Isso o distingue das antigas formas de assistência.  

 

Como percebemos até mesmo o Serviço Social sofre transformações devido à necessidade 

de novas ações interventivas sobre as contradições na égide do capital trabalho e que, com 

a ajuda das ciências foram possíveis tais transformações. Uma delas, que é inerente a 

totalidade capitalista, fortemente combatida e ponto principal de foco da Igreja Católica, é a 

mercantilização da Força de Trabalho feminino e infantil, que segundo Iamamoto e Carvalho 

(2005, p. 207) 

A mercantilização da Força de Trabalho feminina e infantil é considerada uma 
questão complexa. Sua origem está na situação de ‘anormalidade social’, na 
desorganização e abandono da família. A mortalidade infantil e abandono do menor, 
a desagregação moral da família, têm como uma de suas causas principais o 
‘abandono do lar’ pela mulher. Mas, se o ‘chefe da família’, em função de suas 
deficiências individuais, é incapaz de suprir as necessidades mínimas do lar, não 
restará à mulher e aos filhos mais velhos outra alternativa.  

 

Logo, a família é considerada como uma totalidade da nossa sociedade atual, configurando-

se como base da reprodução material e ideológica da força de trabalho que mantém tal 

sistema e é por isso que tal totalidade é o centro da preocupação do Serviço Social onde, a 

inserção da mulher e do menor no sistema capitalista geraram questões que variavam da 

mortalidade infantil até o abandono do lar.  

Assim, os modernos agentes da justiça e da caridade, surgem à medida que o Serviço 

Social é implantado na sociedade brasileira relacionando-se com as transformações 

econômicas e sociais existentes nesta sociedade imamente ligada às contradições 

existentes nesta mesma totalidade, passando esta última, a ser transformada. Segundo 

Iamamoto e Carvalho (2005, p. 123-124) – não se analisando buscando encontrar 
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características das categorias estudadas, entretanto tratando-se de conclusão – o 

surgimento do Serviço Social  

 
[...] se dá no seio do bloco católico, que manterá  por um período relativamente 
longo um quase monopólio da formação dos agentes sociais especializados, tanto a 
partir de sua própria base social, como de sua doutrina e ideologia. O serviço Social 
não só se origina do interior  do bloco católico, como se desenvolve no momento em 
que a Igreja se mobiliza para a recuperação e defesa de seus interesses e 
privilégios corporativos, e para a reafirmação de sua influencia normativa na 
sociedade. Momento em que a Igreja passa por uma reordenação interna profunda e 
procura mobilizar, reorganizar e rearmar o bloco católico, lançando-o numa 
militância ativa.  

 
 

À vista disto, a Igreja Católica sem dúvidas é uma das grandes percussoras do Serviço 

Social brasileiro, demandado para atuação da assistência social em ascenção, uma vez 

que, com esse enraizamento do capitalismo graduamente latente em sociedade, a mesma 

entrou em um grande retrocesso social, perdendo cada vez mais espaço na sociedade. 

Assim, a sociedade capitalista nascente precisa da Igreja e está, por sua vez, precisa 

reconstituir sua hegemonia e se restabelecer socialmente. Para tal processo, a igreja utiliza 

como meio, a assistência social e implanta em território brasileiro a primeira escola 

especializada nessa área e estes profissionais teram capacidades mínimas na gênese da 

concepção profissional de atuar efetivamente em tornos dos movimentos e processos 

sociais. 

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Sendo assim, neste artigo identificamos as categorias inseridas no movimento dialético, a 

contradição e a totalidades, que direta ou indiretamente estão ligadas no decorrer do trajeto 

do Serviço Social como profissão. Entendemos que a categoria da contradição, de acordo 

com a teoria dialética é a categoria responsável pela dinamicidade da realidade e que tal 

realidade pode ser considerada uma totalidade, podendo ser ou não ser modificada pela 

dinâmica da contradição e ambas estão imanentes ligadas.  

O sistema capitalista é um sumo exemplo de totalidade, pois as contradições existentes 

neste sistema, ao longo do tempo vem transformando-o aos poucos, porém, não como 

almejado por Marx. O próprio sistema é resultado de uma suplantação de outros, ou seja, a 

totalidade escravista posteriormente suplantada pela totalidade feudalista, e por 

conseguinte, deposta pela totalidade capitalista, e esta, segundo Marx, seria suplantada 

pela totalidade socialista onde finalmente a totalidade comunista em meio a infindas 

contradições iria nascer.  

Nossa análise partiu do ponto do surgimento do Serviço Social sob a égide da sociedade 

capitalista, retomando as situações problemas que esta sociedade traz consigo e como a 
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mesma enfrentou os mesmos, logo, uma das formas de enfrentamento é a criação de 

serviços sociais, originando o assistencialismo e posteriormente a profissão 

institucionalizada do Assistente Social.  
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