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Resumo: Este artigo tem como objetivo relacionar a era da modernidade com a vida 
cotidiana dos sujeitos sociais, buscando subsidios para atuação dos profissionais do Serviço 
Social. Optou-se pelo uso de pesquisa bibliográfica para aproximação com a temática. 
Desta forma, parte-se da compreensão da modernidade, na sequencia fez-se aproximação 
com o conceito de vida cotidiana e seus diversos determinantes, posteriormente será 
abordado o trabalho do assistente social considerando a importância das dimensões ético 
politicas e teórico metodológicas para o cotidiano de trabalho, fundamentando a leitura e 
compreensão das demandas postas a profissão e sua intervenção nos mais diversos 
espaços sócios ocupacionais. 
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Abstract: This article aims to relate the era of modernity to the daily life of social subjects, 
seeking subsidies for the work of Social Service professionals. We chose to use 
bibliographical research to approach the theme. In this way, it starts from the understanding 
of modernity, in the sequence it was approached with the concept of daily life and its several 
determinants, later will be approached the work of the social worker considering the 
importance of the ethical political dimensions and theoretical methodological for the daily life 
of Work, grounding the reading and understanding of the demands put on the profession and 
its intervention in the most diverse occupational partners spaces. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para iniciar este trabalho será feito a aproximação com o conceito de Modernidade para 

posteriormente localizar a discussão seguinte a respeito da vida cotidiana dos homens. A 

vida moderna é permeada pelo sentido da transitoriedade, que dificulta o delinear histórico 

precedente; além disso, também representa o contingente, a efemeridade, a fragmentação, 

a mudança caótica. (HARVEY, 2013, p. 22) 

O conceito de modernidade está intrinsecamente relacionado com o surgimento do 

capitalismo, e para caracterizar este momento histórico, detalhamos a aproximação com a 

produção em massa, a lógica do mercado, o consumismo que permeia as relações, a 

aparência que determina o ser, a funcionalidade das coisas, a praticidade, afinal, como diz 

Berman “Ser moderno é ser parte de um universo em que, como disse, Marx, “tudo o que é 

solido se desmancha no ar” ” (1982, apud HARVEY, 2013, p. 21)  

Na sequencia, será realizada aproximação à era moderna e sua relação com a vida dos 

sujeitos, considerando que a forma como a sociedade se organiza, interfere diretamente no 

relacionamento entre as pessoas e das pessoas com seu meio. E em um segundo 

momento, será falado sobre a vida cotidiana e por último, a respeito do trabalho do 

assistente social que se dá no cotidiano. 

2. DESCREVENDO A MODERNIDADE 

A modernidade, segundo exposto por Martins (2000, p.18) é um tema de origem europeia, 

que vem apropriando-se e conquistando espaço nos países subdesenvolvidos e relaciona-

se com a ideia do progresso. Desta forma, é ditado o que pertence à modernidade e neste 

meio, não é considerado o tradicional, a cultura do popular. 

Por conseguinte, pode-se dizer que a modernidade não é homogênea, uma vez que rejeita o 

conhecimento do simples, do homem comum e de determinada forma, promove a exclusão, 

já que cria desejos e necessidades, perpetua-se a imagem do possível e do alcançável, 

contudo, o que acontece de fato é que apenas uma parcela da população consegue ter 

acesso a todas essas coisas, enquanto outra parcela permanece desprovida desta 

possibilidade, sendo este, o homem simples, que não consegue conquistar tais desejos 

construídos nesta mistificação desmistificadora, do que é possível com o que de fato, é real. 

(MARTINS, 2000, p. 20) 

Neste meio, coexiste a ideia do novo e do tradicional em um mesmo espaço de tempo, 

mesmo que se tente esconder a história do campo e do sertão, para abreviar a identificação 

com a modernidade. Estes desencontros produzem colagens entre as diferentes formas de 

vida e de viver na sociedade, assim, o ultrapassado e o atual promovem um hibridismo 
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cultural, explica-se este movimento quando duas culturas se encontram e se interpenetram, 

transformando-se em algo inovado. 

E em meio a tudo isso se encontra o homem, influenciado por esta onda moderna, mas que 

ainda perpetua o tradicional, parte fundante de sua natureza. Este hibridismo presente no 

cotidiano de vida de todos os seres humanos transforma-os de sujeito em objeto, 

mediatizado por esta racionalidade modernizante.  

Para clarificar reforça-se a estrita relação entre o capitalismo e a modernidade, um é 

intrínseco ao outro, ou melhor, base de formação e reprodução. E ainda, a vida do homem 

nesta sociabilidade é permeada por processos de dominação, que gera alienação, 

reforçando a limitação da compreensão de sua existência neste mundo. 

Segundo Martins (2000, p. 28) a autenticidade da nossa natureza esta no não moderno, na 

vida no sertão, no campo, no rústico, onde encontramos nossas raízes, nossa base de 

formação. Isto, que parece exterior a nova racionalidade capitalista e muitas vezes, negado 

por ela, imperceptível aos olhos daqueles que com a chuva cotidiana de informações e 

padrões, não se reconhecem enquanto tal, autêntico de si mesmo e de sua história. 

Vê-se assim, um processo de estranhamento do homem em sua natureza, pois este é 

influenciado pela existência dos modelos da modernidade, que se entrelaçam com sua 

origem tornando-os alienados de si mesmo. Somos um, mas diversos. A diversidade que 

coabita na vida de cada ser humano, conforme exposto por Martins (2000, p.36) “Somos, 

por isso, todos ambíguos, presos nas incertezas de uma travessia sem destino e 

inconclusa”. 

E neste sentido, torna-se necessário dizer, que em meio a está lógica capitalista e moderna, 

alguns processos sociais anteriores e diferentes não são considerados, mas sim 

fragmentados, expressão de um descompasso histórico, que fundamenta a desigualdade 

social nesta sociabilidade. (MARTINS, 2000, p.29) 

Este pensamento está tão presente em nosso convívio social, que se valendo do 

pensamento capitalista modernizador, o ter passa a valer mais que o ser, desta forma, 

completa-se dizendo que a aparência torna-se central neste movimento, já que parecer 

moderno vale mais do que realmente ser. (MARTINS, 2000, p.39) 

É comprada essa ideia do consumo e do ser moderno que chega a todos, até aos mais 

miseráveis, que para se encaixar nesta lógica, se enquadrar nestes moldes são rendidos a 

lógica capitalista. Assim, são construídas certas necessidades fora da realidade, coisas fora 

do contexto que adentram a esta sociabilidade e tomam importância inimagináveis. 
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Cabe mencionar, a discrepância entre o que é real e o que é imaginável, fruto do choque do 

moderno que impõe novas formas de vida, que permeia as relações sociais e adentra a 

subjetividade de cada um. Neste sentido, pode-se observar que muitos se reconhecem na 

diferença, enquanto seus semelhantes se tornam estranhos. Assim, o ser não se reconhece 

mais em seus pares, em seus iguais, mas é contaminado pela ideia do dominante, daquele 

distante, mas em quem eu me vejo e me espelho. 

Para isso, tem-se que entender a influência dos meios de comunicação de massa, 

presentes hoje na maioria das casas, das classes dominantes as classes mais 

pauperizadas. Estes meios de comunicação são responsáveis pela reprodução deste 

pensamento, em noticias, novelas, revistas, jornais, enfim, criando e reproduzindo um 

imaginário sonhado pela maioria, além disso, são responsáveis por vender a ideia e criar um 

exército alienado de sua própria realidade social, e desta forma, a mídia domina o 

imaginário popular. 

Assim, a lógica do pertencimento se torna avesso, passo a pertencer ao que é distante e 

fora da realidade do que eu realmente faço parte e é constitutivo do meu ser, da minha 

história e da minha sociabilidade. 

Mundos estanques que se entrelaçam formando um, este um que é todo, mas também 

fragmento, demonstrando a complexidade da vida dos homens, vida perpassada por 

diversas culturas justapostas, e contraditórias. O cotidiano não se separa do resto do mundo 

e não é o mundo em si, mas a junção e interferência dos outros mundos, misturando em 

uma colcha de retalhos não articulada de realidades sociais e períodos históricos. 

(MARTINS, 2000, p. 50)  

Em seguida, serão abordadas algumas consequências para vida social fruto desta 

modernidade capitalista. 

2.1 A modernidade e a alienação 

Nessa modernização nada de antigo se mantém e nada de novo cria raízes, tudo é 

passageiro, não permanece e tudo que era sólido é como se fosse desmanchado no ar. A 

informação se transforma em produto, é consumida. A informática é instrumento de controle 

e busca por consenso. 

Além disso, neste mundo um fenômeno recorrente fruto de processos de dominação e das 

relações sociais de produção, é a alienação, que pode ser verificada de forma objetiva, 

quando o trabalho deixa de ser ontologia do ser social e passa a ser meramente um meio de 

subsistência. 
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Assim, não falamos mais de trabalho e sim de emprego, que é escasso, não contempla a 

todos, desta forma, as pessoas empregadas são vistas como privilegiadas e os não 

empregados como “marginais”, sendo que, o exercito industrial de reserva da mão de obra 

trabalhadora é complementar ao modelo capitalista, reproduzindo um círculo cruel 

meritocrático.  

O trabalho se torna alheio e externo ao homem, Falcão (1987, p. 39) complementa dizendo 

“O trabalho alienado não só produz mercadorias como produz o próprio homem como 

mercadoria”. Nesta lógica as relações sociais deixam de ser históricas se reduzindo a 

instrumentos de dominação e opressão. 

O ser social transforma-se em homem singular, o coletivo se transforma em estranho. A 

realidade assim é percebida enquanto fragmento, partes que neste pensamento, não 

formam um todo, são somente partes de lugares comuns ou incomuns a cada ser. Assim, 

dificulta a possibilidade de um real sentimento de pertencimento, do reconhecimento de si 

em relação ao lugar. 

Outras condições da sociedade moderna: valorização do individual, do particular e privado 

em oposição ao coletivo, comunitário e genérico; a coisificação do homem que se torna 

usuário ou beneficiário de direitos nesta sociabilidade. Por tudo isso, aumenta na vida 

cotidiana características referentes o isolamento e cresce o número de pessoas solitárias. 

(FALCÃO, 1987, p. 45) 

As formas modernas em que se apresentam as relações de dominação e as estratégias de 

negociações sociais tornaram sem clareza e sem precisão, ou quase invisível a luta de 

classe. Gerou contradições e efeitos prejudiciais que repercutem na prática social e na vida 

cotidiana, sendo estas: ocasiona o enfraquecimento dos trabalhadores enquanto classe e 

sujeito político; enfraquecimento do exercício da cidadania; troca da solidariedade 

espontânea da comunidade pela solidariedade mecânica do Estado; perde-se perspectiva 

tanto da transformação societária, quanto dos valores importantes para o desenvolvimento 

do ser social e singular. (FALCÃO, 1987, p. 33) 

Desta forma, são fragmentadas as lutas da classe trabalhadora, individualizando as 

demandas, fragmentando também os indivíduos através de serviços voltados para área da 

infância, a mulher, ao idoso entre outros, e assim, estas unidades não aparecem enquanto 

totalidade, mas sim como necessidades e carências. (FALCÃO, 1987, p. 34) 

Por conseguinte, se perde o caráter coletivo da luta, as pessoas não se veem mais na luta 

do outro, a individualidade permeia todas as relações travadas, assim, o homem participa 

deste círculo de forma passiva, não se colocando enquanto sujeito coletivo, é a 

individualidade que os orienta. 
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Tudo isso influencia nos enfrentamentos realizados pelos homens em seu cotidiano e na 

forma em que vivenciará suas relações sociais, o que será abordado no próximo item com 

mais clareza para compreensão de seu significado. 

3. A VIDA COTIDIANA 

A vida cotidiana sempre existiu e sofreu modificações neste mundo moderno, e ainda, cabe 

considerar que nenhuma existência individual cancela a cotidianidade. E, sobretudo, como 

afirmado por Netto (1987, p. 65) a vida cotidiana faz parte da sociedade e é insuprímivel a 

ela, mesmo que, por diferentes percepções, a cotidianidade seja distinta nas diferentes 

sociedades. 

Segundo exposto por Falcão (1987, p.13) até pouco tempo, somente romancistas ou 

historiadores faziam o registro da vida cotidiana, porém, poucos pensadores se voltavam 

para compreensão deste âmbito da vida dos sujeitos. Somente com uma nova direção 

filosófica proposta por Marx buscou-se levantar conhecimentos acerca da vida de todo dia.  

Nas últimas décadas cientistas sociais e filósofos reconheceram a vida cotidiana como fonte 

de investigação, aproximação e reflexão. Hoje em dia tem-se uma nova percepção a 

respeito da vida cotidiana, com a evolução dos estudos, produções das artes e da literatura, 

legislações sobre este espaço da vida cotidiana. (FALCÃO, 1987, p. 13) 

A vida cotidiana diz respeito à vivência diária dos homens, é composta por gestos 

semelhantes, hábitos de todos os dias, pelo vivido do cotidiano, as atividades reproduzidas 

diariamente, sendo estes gestos mecânicos e automáticos e não necessariamente 

acompanhados de uma reflexão consciente para sua execução, porque tudo isso faz parte 

do dia-a-dia de todo ser humano, mesmo nas diferentes sociabilidades e em diferentes 

tempos históricos, seja com diferentes repertórios diários, são estes costumes que nos 

dizem o que é a vida cotidiana. (FALCÃO, 1987, p.14) 

O cotidiano se dá na interação social, e é nesta interação que o ser se constrói e se 

reconstrói, contudo, este desenvolvimento não se dá de forma independente, mas sim, 

sobre condições pré determinadas pelo capitalismo e sob circunstancias encontradas e 

disseminadas no passado, cruciais para construção de referenciais. 

Diante desta complexidade citada, o homem procura ao longo de sua vida explicações e 

meios para entender os fenômenos sociais que permeiam suas relações, estas que são 

mediatizadas pelo capitalismo. O senso comum é o conhecimento pelo qual o homem 

simples define e explica a vida de todo dia, é compartilhado entre os homens que vivenciam 

as relações sociais.  
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Porém, seria necessária para compreensão do movimento da sociedade que envolve 

processos complexos de deciframento, interpretação e reinterpretação, a realização de 

aproximações sucessivas com o que constitui a base de referência da sociabilidade 

moderna para os indivíduos. Contudo, esta consciência nem sempre é alcançada pelo 

senso comum.  (MARTINS, 2000, p. 59) 

A busca por respostas e pelo entendimento desta dinâmica decorre da partilha e da busca 

por significados, estes que são recriados constantemente, e não somente copiados. Assim, 

o homem busca explicações para as situações cotidianas e modos de enfrentamento destas 

circunstâncias. (MARTINS, 2000, p. 61) 

Reafirma-se, que para entender de fato a realidade, que se dá de forma complexa, devem-

se considerar diferentes determinações sociais, econômicas, políticas e culturais, que exige 

movimento de reflexão e crítica para compreensão dessas múltiplas facetas. 

Dificilmente o indivíduo consegue sobressair este cotidiano, para assim suspendê-lo e 

permitir ato de consciência do ser enquanto ser social, homem total, em relação plena com a 

humanidade de seu tempo, e desta forma exercitar sua liberdade enquanto humano 

genérico, liberdade essa que deveria ser de fato, contudo, explica-se que nesta sociedade 

capitalista, inviabiliza essa aproximação com seu humano- genérico, com o seu devir 

humano e complexo. Isto implica a compreensão da totalidade, mas na realidade está 

relacionada diretamente com uma totalidade mais ampla, sendo o mundo moderno 

capitalista. 

E ainda, a vida cotidiana já delineada, vira centro de atenção da sociedade capitalista e 

também, centro de direcionamento da intervenção estatal. Adentrando esta colocação, 

explica-se que a atenção dada pela produção capitalista é permeada pela necessidade de 

estabelecer uma onda de consumo, assim o cotidiano vira fonte econômica de 

investimentos. E pelo Estado, para viabilizar o controle da população e gestão da sociedade. 

(FALCÃO, 2000, p. 16) 

Desta forma, o Estado intervém no cotidiano de forma indireta ou direta, diretamente através 

de leis e normas que regem a vida em sociedade, através de intervenções, regulamentos, 

ou indiretamente sobre orientação midiática, ou entre outras formas de controlar a 

população.  

E completando esta ideia, o consumo atinge diretamente, indiscriminadamente e 

vorazmente as diferentes camadas da sociedade. Ressalta-se a forma como estas 

propagandas e outros meios publicitários chegam à população, criando necessidades e 

transformando suas relações sociais e sua sociabilidade, interferindo na vida cotidiana de 

todas as pessoas. (FALCÃO, 1987, p. 18) 
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Além disso, ressalta-se que no cotidiano as situações se apresentam de forma singular e 

imediata, o que pode impossibilitar ir além da aparência, deste modo, em seguida será 

falado sobre as possibilidades deste movimento de superação da imediaticidade da vida 

cotidiana. 

3.1 A superação da imediaticidade 

A objetivação que envolve o cotidiano é o acontecimento imediato em sua expressão 

singular, o homem concreto em toda sua precisão, que transforma e vê o mundo nesta 

objetividade, nesta imediaticidade. 

A reprodução que ultrapassa o imediato deixa de ser cotidiano e para isso, como dito por 

Netto (1987, p. 66) se faz preciso à suspensão da heterogeneidade da vida cotidiana, para 

possibilitar ao homem se reconhecer enquanto humano genérico, se homogeneizando. O 

homem deste modo se instaura como particularidade, mas reconhece o espaço de 

mediação entre o singular e o universal, se tornando inteiramente homem. 

Segundo colocado por Falcão (1987, p. 25) a homogeneização possibilita a suspensão 

desta cotidianidade. Seria assim, a soma dos fragmentos, o homem se reconhecendo 

enquanto inteiro, enquanto totalidade, todo homem que com sua capacidade de consciência 

é capaz de ultrapassar a imediaticidade da vida cotidiana, capaz de reflexão, elevação do 

indivíduo ao gênero humano, contudo, nem todos os homens conseguem alcançar esta 

experiência, muito pelo contrário.  

E complementa Falcão (1987, p. 26) “A intensidade de uma grande paixão, um grande 

amor, o trabalho livre e prazeroso, uma intensa motivação do homem pelo humano genérico 

resultam na suspensão do cotidiano.” 

Netto (1987, p. 68) explica que existem três formas de superar a cotidianidade: o trabalho 

criador, a arte e a ciência. Uma vez que o homem fica alienado de sua própria obra, não a 

percebe como parte de si, motivado pela coisificação das relações sociais, torna-se objeto e 

não objetivo, coisa e não sujeito. 

Deste modo, quando o humano alcança a suspensão de sua realidade, permite que a 

singularidade se reconheça na universalidade, na totalidade macrossocial e possibilita a 

plenitude existencial, de se reconhecer em si mesmo, com os outros homens e com o 

mundo. O que pode vir a facilitar, com a consciência estabelecida, a transformação do 

cotidiano individual em coletivo (FALCÃO, 1987, p. 27) 

Assim, essa dialética cotidianidade e suspensão é parte do processo na constituição e no 

desenvolvimento do homem enquanto ser social. E também, cabe considerar que o 

cotidiano não se desloca do histórico, e segundo Lefebvre (1955 apud MARTINS, 2000, p. 
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102) para entender o cotidiano é preciso buscar conhecer seu processo histórico e suas 

contradições, sendo o cotidiano contraposição e alienação da história. A história é parte 

constituinte do cotidiano. 

Contudo, percebe-se limitação com relação à abrangência da vida cotidiana, que por 

pertencer à área privada, das casas e das coisas simples, pode permanecer alheio ao 

processo histórico, e diminuído ao rotineiro e a repetição diária. E ainda, sendo modificado 

com o percorrer da história, é feito e refeito nas relações e na convivência humana, em seu 

mais intimo espaço de sociabilidade, ali está o cotidiano. Contudo, a história surge do 

cotidiano e a ele retorna. (FALCÃO, 1987, p. 28) 

Por fim, na vida cotidiana o homem esta envolto das relações sociais e as reproduz em sua 

sobrevivência, neste movimento, este mesmo homem se reproduz enquanto individuo e 

enquanto complexo social, de forma direta e indireta, sucessivamente. 

Assim, salienta-se que a totalidade como é elemento histórico, está sempre em processo de 

estruturação e reestruturação, fazendo-se necessário buscar apreender seu devir e seu 

movimento histórico, devendo-se considerar, para seu entendimento os aspectos da 

totalidade, da busca do real e da realidade e vislumbrar a vida cotidiana enquanto fonte de 

possível transformação societária, já que no cotidiano vivido pelas classes oprimidas é local 

onde as relações sociais se estabelecem de forma direta. (FALCÃO, 1987, p. 20).  

A partir dos pontos elencados até este momento, chega-se ao momento da discussão em 

que se relaciona o trabalho realizado pelos assistentes sociais com a vida cotidiana dos 

sujeitos. 

4. O ASSISTENTE SOCIAL E A VIDA COTIDIANA 

Tendo em vista que, é nesta sociedade capitalista que o assistente social ocupa espaço 

particular na divisão social e técnica do trabalho, enquanto ramo de especialização do 

trabalho coletivo, que a partir de conhecimentos teóricos, técnicos, éticos e políticos buscam 

construir repostas as necessidades sociais que chegam até estes através das demandas da 

população atendida. 

É preciso que o assistente social busque referenciais teóricos para leitura das demandas 

sociais e para compreensão da modernidade e do capitalismo, uma vez que isto é condição 

básica para as relações que são construídas e vivenciadas pela população e por ele 

mesmo, enquanto trabalhador. 

Cumpre assinalar, que a profissão nasce a partir deste modo de produção, por 

necessidades do capital, no momento em que se entendeu a importância de um profissional 
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que controlasse e administrasse os conflitos gerados pela contradição entre o capital e o 

trabalho. 

 O objeto de trabalho do profissional é componente da vida cotidiana, uma vez que todos os 

seres em sua dimensão mais simplificada estão repletos de cotidianidade, sendo todas 

aquelas coisas presentes no dia-a-dia das relações travadas aos hábitos costumeiros de 

cada um. 

É na vida cotidiana que é consolidado e perpetuado no mundo moderno, as diversas 

condições de vida, das mais amplas, as mais pauperizadas. E sendo o profissional chamado 

a estar intervindo diretamente nas condições sociais de vida dos usuários, sobretudo, 

aqueles que não têm acesso a riqueza socialmente produzida. 

Salienta-se que, a partir da discussão de Falcão (1987, p.14), podemos afirmar que a prática 

profissional do Serviço Social é feita junto e no local da vida de todos os dias dos diversos 

grupos sociais, sobretudo a parcela mais empobrecida e oprimida da população.  

Em muitos momentos negamos essa vida cotidiana para buscar nas ações mais complexas 

das relações sociais de reprodução e dominação, contudo é no cotidiano que as relações 

são concretizadas e afirmadas, onde se processam as mediações entre o que é particular e 

singular, com o global ou coletivo. Sendo necessário compreender que o fragmento da vida 

cotidiana de cada um está presente na totalidade da sociedade capitalista e na 

universalidade das relações. (FALCÃO, 1987, p. 50) 

Importante salientar, que as demandas trazidas nos atendimentos pela população usuária 

demandantes do trabalho profissional se apresentam de forma imediata, através da queixa e 

do relato e necessita de um profissional apto interventivamente para reconhecer o que há 

por trás da situação, o que de fato será a demanda real, que está na essência. Contudo, 

como exposto por Guerra (2009, p. 81) “A demanda imediata ao mesmo tempo manifesta e 

esconde a demanda real”. 

Pontua-se também que, o assistente social é um dos profissionais que mediará a relação 

entre o Estado e a população. Uma vez que, normalmente atua em Políticas Públicas, e 

neste momento, seu maior empregador é o poder público.  

Desta forma, tem suas condições de trabalho e relações profissionais segundo o padrão 

atual de política social hegemônico, assim, completa-se dizendo que a forma como são 

formuladas as politicas públicas em sua configuração interfere diretamente na atuação do 

profissional. (GUERRA, 2009, p. 82) 

Contudo, mesmo com todos os limites e desafios impostos devido o modelo de politica 

social, e a autonomia do profissional que é relativa em seu trabalho nas instituições, os 
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assistentes sociais devem se colocar como mediadores para facilitar e possibilitar o acesso 

da população a seus direitos sociais e aos serviços existentes, e tencionando a criação 

daqueles serviços que ainda não foram implementados de fato. 

O assistente social, nas palavras de Falcão (1987, p. 51), em sua característica singular, 

não atua sobre uma única necessidade humana como outros profissionais especialistas, sua 

diferença se encontra em sua atuação voltada a todas as necessidades humanas de uma 

classe social, sendo a trabalhadora, que em meio a este contexto modernizador e capitalista 

sofre privações das mais diversas possíveis. 

A capacidade do profissional está em reconhecer, atender e responder as demandas. 

Porém, mesmo que cobrado a dar respostas instrumentais a demandas imediatas, que 

podem por em risco a ordem vigente, deve impor a reflexão ética e política dos meios 

utilizados para chegar à finalidade da ação e segundo o teórico metodológico que direciona 

a visão de mundo do profissional. 

Embora a profissão seja eminentemente operativa, mas não somente, exige que dê 

respostas competentes as demandas que são antagônicas, fruto da contradição entre as 

classes sociais e que se esconde nas demandas que se apresentam de maneira imediatas 

ao longo do exercício profissional. 

Deste modo, o profissional se coloca enquanto mediador entre a população e o Estado, 

porém, torna-se necessário dizer que, a mediação está se referindo a uma característica da 

práxis, encontrada no exercício do assistente social, com dimensões profundas e caráter 

político. Está presente em relações de força e poder, considerando fenômenos da 

totalidade, são dados em movimento de relações contraditórias que se produzem e se 

reproduzem. (FALCÃO, 1987, p. 58) 

Importante apreender o caminho coletivo para as demandas, embasando-se teoricamente a 

respeito, com leitura critica sobre esta realidade, com poder de interferir sobre os sistemas 

que mantém este Estado, sem cair nas ciladas da alienação e da reprodução conservadora 

e sem desmerecer as lutas cotidianas de cada um e suas estratégias. 

Fazer a leitura da realidade é tarefa difícil, uma vez que vivemos cercados de complexidade 

que fazem parte do cotidiano vivido, assim como difícil é a opção pela estratégia de ação e 

os processos para intervenção nesta mesma realidade. 

Desta forma, é nesta realidade multifacetada que se dá o trabalho do assistente social, para 

isso é importante à opção teórica que represente e possibilite fazer uma leitura dessa 

realidade em todas as suas determinações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto ao longo do trabalho, pode-se observar a importância da compreensão e 

aproximação com o conceito de Modernidade para assim, entender a dinâmica imposta 

sobre as relações sociais, na sociedade e na vida de todo dia dos homens, o qual sofre 

influências das mais diversas possíveis. 

Fez-se a explanação do que é a vida cotidiana de todos os seres humanos, para perceber 

que muitas situações são postas de forma imediata no cotidiano, mas que para sua 

compreensão é importante buscar a suspensão dessa realidade, para de forma 

homogeneizada, se aproximar da totalidade presente na vida de todos os homens. 

E assim, em meio a esta modernidade e a vida cotidiana, se dá o trabalho do assistente 

social, enquanto trabalho de natureza interventiva, mas que para sua atuação se faz 

necessário embasamento teórico e político, visando uma atuação mais competente.  

Percebe-se também, que a questão da diferença entre as classes sociais permeia a 

discussão, e deve ser de entendimento que está contradição envolve todas as relações 

estabelecidas em nossa cotidianidade. 

Por fim, a questão não se esgota por aqui, sendo objeto de muitas discussões e 

aproximações, e espera-se com esta problemática abrir caminho para aprofundamentos 

teóricos e científicos posteriores sobre o assunto. 
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