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O COTIDIANO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS NOS CRAS DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 

Adinari Moreira de Sousa1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho foi resultado de uma pesquisa nos Centros de 
Referência da Assistência Social - CRAS no município de 
Fortaleza-Ce que resultou na tese de doutorado em Política 
Social na Universidade de Brasília-UNB. O trabalho é 
construção do ser social que pressupõe um ato teleológico, 
destacando como o mesmo apresenta-se na sociabilidade 
capitalista, e como o Serviço Social é compreendido como 
processo de trabalho como partícipe no processo de produção 
e reprodução social. Compreendemos o trabalho profissional 
nas três dimensões intrinsecamente relacionadas: teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético-política. Aqui 
destacaremos a dimensão do cotidiano profisssioanal, 
analisando a categoria cotidiano e suas expressões na vida 
profissional. 
 
Palavras-chave: Cotidiano. Trabalho. Serviço social 
 
ABSTRACT 
 
This work was the result of research on Social Assistance 
Reference Centers - CRAS in Fortaleza-Ce which resulted in 
the doctoral thesis in Social Policy at the University of Brasilia-
UNB. The work is construction of social being that presupposes 
a teleological act, highlighting how it is presented in the 
capitalist sociability, and how social work is understood as work 
process as a participant in the process of social production and 
reproduction. We understand the professional work in three 
dimensions intrinsically related: theoretical and methodological, 
technical and operational and ethical-political. Here we will 
highlight the size of profisssioanal everyday, analyzing 
everyday category and their expression in the workplace. 
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INTRODUÇÃO 

       O espaço da vida cotidiana é, por si, o lugar da reprodução do trabalho profissional dos 

Assistentes Sociais, existindo uma relação intrínseca entre a dinâmica do cotidiano e as 

respostas demandadas por este profissional em seu exercício de trabalho. Necessário se 

faz compreender o significado dessa esfera da vida, insuprimível e ineliminável da vida dos 

homens. Ninguém consegue se identificar com sua atividade humano-genérica, desligando-

se completamente de sua cotidianeidade. Para Heller (1989, p. 17), 

                       

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem sem nenhuma 

exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e 

físico. O homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 

individualidade, de sua personalidade. Nela colocam-se em funcionamento 

todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas 

habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões idéias, ideologias. O 

fato de que todas as suas capacidades se coloquem em funcionamento 

determina também, naturalmente, que nenhuma delas possa se realizar, 

nem de longe, em toda sua intensidade. 

 

A cotidianeidade, como espaço de manipulação de respostas práticas às 

necessidades singulares dos indivíduos, em si mesma, não é práxis, porque obscurece a 

capacidade humana em desvelar suas possibilidades de objetivação humano-genérica. Isso 

se dá pelas características próprias do cotidiano, quais sejam: a espontaneidade (nela, o 

indivíduo se apropria das coisas de modo espontâneo, naturalizando os modos e costumes 

sociais); a heterogeneidade (nela, o nós é visto através de uma identificação imediata com 

o eu, proporcionado pela diversidade de demandas do cotidiano que ocupa por inteiro a 

atenção dos sujeitos); a imediaticidade (capacidade do indivíduo de responder, pela 

heterogeneidade das demandas, às respostas, e estas, se constituem como imediatas); e 

superficialidade extensiva (pela espontaneidade, heterogeneidade e imediaticidade das 

demandas cotidianas os sujeitos dão respostas às mesmas na superficialidade, sem 

reflexão que possibilite seu desvelamento, que exige um esforço concentrado e contínuo). 

Para Kosik (1986), a cotidianeidade é o mundo fenomênico onde a realidade se 

apresenta e, ao mesmo tempo, a esconde. Desvela a verdade da realidade, porque a 

verdade, à margem de cada dia, seria uma irrealidade transcendente. Assim, para o referido 

autor, 
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A cotidianeidade se manifesta como a noite da desatenção, da 

mecanicidade e da instintividade, ou então como o mundo da familiaridade. 

A cotidianeidade é ao mesmo tempo um mundo cujas dimensões e 

possibilidades são calculadas de modo proporcional às faculdades 

individuais ou às forças de cada um. Na cotidianeidade tudo está ao alcance 

das mãos e as intenções de cada um são realizáveis. Por esta razão ela é o 

mundo da intimidade, da familiaridade e das ações banais (KOSIK, 1986, p. 

69). 

 

Assim, nesse âmbito da vida social, o homem é sempre ser individual, movendo-

se pelo critério de utilidade prática de suas ações, e não no desvelamento do significado das 

mesmas. Com tais características, como a vida cotidiana se expressa no cotidiano 

profissional dos Assistentes Sociais? Será que o atravessa e molda seu exercício 

profissional?  

 

DESENVOLVIMENTO 

Após os anos 1980, com a participação dos movimentos sociais, as políticas 

sociais brasileiras passaram a ter uma nova institucionalidade, reconhecimento de políticas 

e de direitos. Tal concepção pautou-se  na criação de um conjunto de direitos inscritos na 

seguridade social brasileira, dentre eles a Assistência Social como política pública. 

Reivindicou-se uma nova constituição que democraticamente expressasse os interesses da 

maioria da população brasileira. Somado ao contraditório jogo de forças sociais, foi possível 

assegurar na Constituição de 1988 conquistas, com relação aos direitos sociais, na 

incorporação de uma concepção de seguridade social, definida como um conjunto de 

políticas que assegure à sociedade direitos com relação à saúde, assistência e previdência 

social. Embora concepção restrita, por abarcar somente três políticas, e já desarticuladas 

entre si, é, ao mesmo tempo, inovadora, ao garantir a Assistência Social como política 

pública destinada a quem dela necessitar, e a saúde como política universal. 

Porém, a regulamentação de tais políticas ocorreu em conjunturas adversas 

comprometendo a garantia dos direitos conquistados, tendo em vista que foram 

capitaneadas pelas diretivas do Consenso de Washington, nos anos 1990, as quais 

impuseram aos países da periferia do sistema capitalista o ajuste estrutural, com as 

recomendadas privatizações e a regressão dos direitos sociais. Configurou-se a 

generalização da estratégia neoliberal, caracterizada pela redução dos recursos públicos 

destinados a assegurar os direitos sociais, concomitante à implementação da privatização 
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de empresas estatais, bem como a adoção de política macroeconômica marcada pela 

financeirização. A meta consistia em perseguir a estabilidade econômica, com queda 

progressiva dos níveis inflacionários. Enfim, um Estado dócil aos impulsos externos do 

capitalismo central e perverso em relação aos direitos sociais. Desenvolveu-se a cultura da 

“desuniversalização”, da naturalização das desigualdades sociais, expressa na 

concentração de renda e na prevalência de políticas sociais focalistas, privatistas, 

mercantilizadas, cujas demandas ficam sempre à mercê das flutuações econômicas. 

Contraditoriamente, nos mesmos anos 1990, em plena vigência hegemônica do 

neoliberalismo, processou-se a maturidade do projeto ético-politico profissional dos 

Assistentes Sociais, pautado na teoria social crítica, apoiado em pressupostos marxistas de 

análise da realidade social capitalista, projeto este que pretende subsidiar o exercício 

profissional, enquanto trabalho, a partir de várias mediações. 

Tal  projeto nasceu articulado aos movimentos sociais no final de 1970, 

simbolicamente marcado pela “virada” no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 

em 1979, que ficou conhecido como o congresso da virada. A partir dele, soma-se a 

reformulação das Diretrizes Curriculares de 1982 e 1996, no âmbito da formação 

profissional; e, no âmbito do exercício profissional, a construção de um novo Código de 

Ética profissional, os de 1986 e 1993, assim como a Lei nº 8662/93, que regulamenta o 

exercício profissional. Tais fatos, que dão dimensão ao projeto profissional do Assistente 

Social, passaram a conviver em conjuntura adversa aos direitos e à cidadania, considerando 

as propostas hegemônicas presentes nas políticas sociais contemporâneas. Tal perspectiva 

confronta-se com o projeto profissional centrado na defesa da universalização das políticas 

sociais, na luta pela ampliação e garantia de direitos e pela radicalização da democracia, em 

direção à emancipação humana. 

A construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2004, faz 

parte dessa realidade social contraditória ao perfil das políticas sociais brasileiras. 

Representa o marco de regulamentação da política de Assistência Social, após a Lei 

Orgânica da Assistência Social, de 1993, que instituiu os serviços socioassistenciais e criou 

os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), lócus de vivência cotidiana  dos 

Assistentes Sociais, objeto de analise neste trabalho. 

Iamamoto (2010) alerta sobre a importância de que os profissionais sejam 

capazes de perceber a contradição entre os pressupostos teórico-políticos presentes na 

contemporaneidade na seguridade social brasileira, especialmente na política de Assistência 

Social e nos princípios que fundamentam o projeto ético-político profissional, destacando a 
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necessária autonomia com relação ao trabalho profissional e à política pública. Assim, 

observa a autora: 

 

Os assistentes sociais não são meros operacionalizadores de políticas 

emanadas do Estado, não são um braço operacional do Moderno Príncipe, 

ainda que a política pública – e, particularmente, a política de seguridade 

social – seja uma mediação determinante no exercício da profissão no 

mercado de trabalho como uma das respostas institucionalizadas à 

“questão social”.  O Estado, nos diversos níveis da federação, é hoje o 

maior empregador dos assistentes sociais e a atuação na órbita das 

políticas públicas um espaço profissional privilegiado de atuação desse 

profissional. [...] a profissão não se confunde com a responsabilidade do 

governo, conforme determinações constitucionais, de formulação e gestão 

de políticas e programas sociais ainda que a atuação nesse campo seja 

uma das competências desses profissionais, resguardadas pela Lei de 

Regulamentação da Profissão; certamente existem tensões entre projetos 

profissionais e políticas governamentais e existem disputas teóricas e 

políticas no direcionamento do Serviço Social brasileiro (IAMAMOTO, 2010, 

p. 2). 

               

É nesse cenário adverso que os Assistentes Sociais vivenciam no cotidiano o 

trabalho profissional, sendo também submetidos, como trabalhadores assalariados, às 

estratégias do Estado capitalista, aos baixos salários, precárias condições de trabalho e 

flexibilização das formas contratuais, tendo em vista a crescente terceirização como forma 

de empregabilidade. Nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município 

de Fortaleza, lócus de trabalho das profissionais pesquisadas, 100% destas Assistentes 

Sociais possuem vínculo de trabalho terceirizado. Esse percentual denota a alta rotatividade 

desses profissionais, que, em decorrência da precarização do referido vínculo, são levados 

a buscar alternativas de trabalho e renda. Tal mobilidade leva à fragilização e 

comprometimento em relação à continuidade das ações desenvolvidas nas respectivas 

áreas de intervenção profissional. 

A pesquisa pretendeu apreender como os profissionais vivenciam o trabalho 

profissional nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), assim como os 

valores ético-políticos, a dimensão técnico-operativa e teórico-metodológica que o travessa 

e dão materialidade e concretude ao projeto profissional. Buscou-se, especialmente na 

relação desses profissionais com os direitos, mediados pela política social, identificar quais 

as demandas postas pelas expressões da questão social e as respostas profissionais às 

mesmas que são postas no cotidiano profissional, demandando respostas refeltidas ou 

eivadas de valores pautados em seu projeto profissional. 
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               Pelos depoimentos das entrevistadas, quando abordadas sobre seu cotidiano 

profissional, responderam que o cotidiano é sempre muito demandante de ações que 

exigem respostas imediatas, e por não serem refletidas acabam eivadas de espontaneísmos 

e, por esta característica, tornam-se limitadas as possibilidades de reflexão sobre as ações. 

Eis alguns relatos: 

 

“Nós fazemos atendimentos individuais, dependendo da demanda, a gente 

faz os encaminhamentos. Utilizamos a parceria, dependendo da demanda, 

a gente encaminha também para politica de saúde, para politica de 

habitação, para a própria proteção especial, e dependendo da situação, se 

for a violação de direitos com características mais complexas. Também 

fazemos muitos atendimentos individualizados. Encaminhamos ao cadastro 

único, que é um programa, onde as pessoas fazem seu cadastro, a maioria 

delas no intuito de receber o Bolsa Família, programa de transferência de 

renda. A gente trabalha com serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos, com crianças, idosos, famílias, e adolescentes, e a gente visita a 

comunidade. Mas tudo isso às vezes é feito automaticamente, sem reflexão 

porque o dia a dia é muito intenso” (Assistente Social nº 2). 

 

“As inúmeras atividades burocráticas do dia a dia fragilizam ainda mais o 

reconhecimento da assistência social pelos usuários, pela comunidade, 

porque muitas vezes a gente não consegue dar respostas. A gente não 

consegue realizar, dar respostas para aquilo que o indivíduo ou a família 

procura, digo respostas qualificadas” (Assistente Social nº 10). 

 

“Muitas vezes a gente não consegue chegar ao cerne das questões que nos 

colocam os usuários porque precisamos refletir e é difícil no dia a dia, pelas 

inúmeras demandas que nos chegam de uma população tão pobre, tão 

carente de direitos...” (Assistente Social nº 5). 

 

 

Guerra (2012) aponta as características próprias da vida cotidiana, já 

mencionadas, e observa como elas adquirem algumas particularidades no exercício 

profissional dos Assistentes Sociais: a heterogeneidade das demandas – nem sempre os 

profissionais fazem distinção entre as diversas demandas, mediata, imediata, aparente, real, 

urgente, emergente, no cotidiano das instituições. Isso ficou demonstrado nas entrevistas, 

pela própria instituição não  oferecer aos profissionais tempo para reflexão sobre as 

complexidades de muitas demandas que chegam aos CRAS, inclusive de discuti-las com a 

equipe interdisciplinar, tema que, por sua vez, não foi mencionado pelas Assistentes 
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Sociais, ou mesmo garantir um espaço de tempo específico para reflexão de tais demandas. 

Assim, o espontaneísmo aliado ao imediatismo na intervenção cotidiana reforça, segundo a 

autora, o pragmatismo no âmbito da reprodução social. 

Ao espontaneísmo alia-se o imediatismo, enquanto forma de intervenção 

sobre o cotidiano, reforçando um tipo de resposta que tenha em si mesma 

certa resolutividade e que expresse uma utilidade (bem ao gosto do 

pragmatismo) no âmbito da reprodução social, ou seja, na reprodução dos 

sujeitos individuais e coletivos e das formas de sociabilidade hegemônica do 

mundo burguês. Do cotidiano também emana um determinado tipo de ação 

que tem como característica a superficialidade extensiva, tendo em vista 

também o tipo de demandas que a ele se apresenta. Tendo como 

determinações tais características, do cotidiano, emana uma positividade 

que se confunde com a realidade em si (GUERRA, 2012, p. 45). 

 

Os Assistentes Sociais imbuídos na vida cotidiana que por suas características 

próprias é mais propensa à alienação, e, portanto, à disseminação do pensamento burguês 

pelo senso comum, estão impregnados na burocracia institucional. Assim, dificilmente 

percebem as implicações éticas e políticas das respostas profissionais às demandas dos 

usuários. Percebemos, então, um discurso que dicotomiza teoria e prática, pensamento e 

realidade, e não consegue refletir sobre o que faz, não ultrapassando a imediaticidade da 

realidade. Tais posturas foram encontradas em 25% dos profissionais entrevistados. Relatos 

que refletem a análise de que a Universidade é o campo da teoria, e o exercício um trabalho 

burocrático que demanda conhecimentos instrumentais, tais como domínio sobre as 

resoluções/legislação sobre o Bolsa Família. Este sim, apresentado como o instrumental 

fundamental para o trabalho nos CRAS, ou seja, o velho jargão de que na prática a teoria é 

outra e o pragmatismo, tão necessário à sociedade burguesa. Eis alguns relatos que 

retratam a dicotomia entre a realidade e a teoria. Uma das profissionais observa que, desde 

o estágio supervisionado, já analisava tal distância:  

 

“No cotidiano é que a gente vê que a teoria é muito distante da realidade, 

principalmente quando a gente vive as demandas da extrema pobreza. Eu 

já via isto no estágio” (Assistente Social nº 7). 

 

 “Não é fácil, viu, porque quando a gente está na academia, a gente vê 

aqueles livros de teorias maravilhosas, mas quando a gente chega mesmo 

na realidade, nas instituições, é meio complicado o nosso cotidiano” 

(Assistente Social nº 15). 
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“O meu dia a dia profissional é muito difícil. Não vejo ligação com as teorias 

da universidade, que são muitas e pouco tem a ver com o real do Assistente 

Social. O que vale são os conhecimentos da assistência social que vem do 

Governo Federal, principalmente as resoluções do Bolsa Família” 

(Assistente Social nº 16). 

 

 

Barroco (2012) ressalta que dadas as particularidades e peculiaridades das 

demandas atendidas pelo Serviço Social e o conservadorismo, herança de sua formação 

passada, bem como a influência da ideologia dominante na cotidianidade, o profissional não 

está isento dos apelos moralistas e preconceituosos do imaginário social. Mas há 

possibilidades em suspensão desse cotidiano. 

 

A suspensão do cotidiano permite ao indivíduo enriquecer-se, tornar-se 

mais consciente e motivado por exigências que passam a ser incorporadas 

por sua individualidade. Logo não existe uma barreira intransponível entre a 

cotidianidade e outras formas de vida. Ela é ao mesmo tempo começo e fim 

de toda atividade humana. Sua dinâmica, no contexto da alienação, é que 

demanda que ela seja “mais ou menos” alienada (BARROCO, 2012, p. 73, 

grifos do autor). 

 

No entanto, é certo que a burocracia institucional favorece uma dinâmica 

cotidiana profissional alienada, condicionada também pelas imposições do mercado de 

trabalho profissional, a que está sujeita o Assistente Social. Necessariamente, como 

indivíduos portadores de uma teleologia que nos permite refletir sobre nossas ações, 

pautados em um projeto profissional crítico a essa sociabilidade, podemos suspender o 

cotidiano, resguardados pela nossa relativa autonomia, embasados em princípios e valores 

radicalmente humanistas. Dos Assistentes Sociais entrevistados, cerca de 75% sinalizaram 

essa possibilidade em seus relatos, os quais refletem, de alguma forma, questionamentos 

sobre o cotidiano e suas possibilidades de suspensão: 

 

“Eu acredito que devemos buscar, especialmente nós da área social, que 

trabalhamos, que lemos e fomos desafiados a não se deixar envolver pelo 

senso comum, mas ter uma análise crítica, refletir sobre nossas ações 

cotidianas” (Assistente Social nº 13). 
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“Mas o que a gente pode fazer? Aquele trabalho de formiguinha, aos 

poucos. Dentro da nossa casa, dentro do espaço institucional. Mudar os 

valores burgueses do individualismo, do consumismo...” (Assistente Social 

nº 2). 

 

“A gente tem que tentar lutar para ter um momento de reflexão. O ideal seria 

ter esse momento dentro do espaço do trabalho, da equipe. Se não for 

possível, deve-se buscar fora do espaço institucional. Para que você possa 

refletir e estar a cada dia se aprimorando enquanto profissional. Se você 

fizer isso, vai também se aprimorar enquanto pessoa, pois estará se 

renovando. Se você não busca novos conhecimentos, novos horizontes e 

reflexões sobre o trabalho cotidiano, você acaba ficando presa à burocracia, 

ao dito, ao estabelecido, sem ter realmente uma consciência crítica e 

problematizar nas intervenções profissionais...” (Assistente Social nº 6). 

 

“Tem que ser uma coisa muito ousada. Vai ser uma luta muito árdua. Eu 

vejo os assistentes sociais como formiguinhas nesse processo. Estamos ali 

todos os dias, tentando, fazendo a nossa parte. Sabemos que é muito mais 

complexo, que sozinhos não vamos poder, mas se cada um tiver a sua 

consciência do seu fazer no dia a dia, na problematização de valores anti-

sociais,  já é muita coisa” (Assistente Social nº 9). 

 

“Em relação com o cotidiano, a gente sempre se pergunta quais são os 

impactos que o serviço oferece à comunidade. Será que nós estamos 

trabalhando nesse olhar de qual é o impacto que o nosso fazer gera nas 

famílias, nessa construção. E qual é a nossa contribuição na construção de 

uma visão mais crítica. Claro que as famílias têm o seu olhar crítico, não 

estamos aqui para dizer como as pessoas devem pensar, mas refletir a 

possibilidade de disseminar valores críticos” (Assistente Social  nº 8). 

“O que vamos fazer é compartilhar e trocar ideias. Ver e refletir junto com as 

famílias, os valores, faz acreditar numa sociedade diferente que não seja 

pautada de forma tão acirrada nas questões sociais. Que contribuições o 

nosso fazer profissional hoje tem para levar essa consciência às famílias, 

para mostrá-las que elas são protagonistas dessa história, que elas 

precisam acessar os direitos. Que não adianta ficarmos sós à frente, se elas 

não se mobilizam também” (Assistente Social nº 10). 

 

 

Observamos, a seguir, que uma das entrevistadas sinaliza com um exemplo do 

cotidiano, com vistas à mudança de valores, a partir  da problematização sobre 

preconceitos, no âmbito do gênero. Como uma forma de alienação moral, o preconceito 

proporciona atitudes discriminatórias e antiéticas na relação profissional-usuário. Sua 
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problematização é uma forma de desalienação moral, portanto, de possibilidades de 

suspensão do cotidiano. 

 

“Por exemplo, as questões de gênero... se você tem um filho, você pode 

trabalhar nos primeiros anos de vida, pois a maioria de nós (assistentes 

sociais) somos mulheres. Então a gente tem esse papel cultural, mas às 

vezes a gente faz o inverso, a gente trabalha/ensina que as mulheres têm 

que fazer tarefas domésticas e o homem fica livre. Quando ele crescer terá 

um sentimento de liberdade, e nós, de aprisionamento, de „super tarefas‟, 

porque fomos criadas com isso. E se eu não fizer, eu sou reprimida. Apesar 

de saber que hoje existem vários modelos de configuração familiares, a 

sociedade ainda cobra, especialmente nós, do Nordeste, onde o machismo 

é muito enraizado e cobra muito da mulher. Mesmo que a Mulher seja a 

chefe de família, a provedora. Por exemplo, se chegar numa casa e ela 

estivar desordenada. Todo mundo vai olhar para a mulher, „essa casa não 

tem mulher, não?‟ Mas a gente tem que desconstruir isso. Delegar tarefas 

para nossos filhos sem discriminação de gênero. Essas questões têm que 

ser discutidas com os usuários de nosso trabalho. Se você fizer o contrário 

estará contribuindo para o instituído e não para a transformação social” 

(Assistente Social nº 1). 

 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho cotidiano do Assistente Social é mediado por princípios e valores; 

objetivado em níveis diferenciados na consciência. Assim o profissional pode ultrapassar 

essa dinâmica, ampliando diferentes níveis de concepção com as possibilidades humano-

genéricas, contidas no projeto profissional. Mesmo numa conjuntura profissional tão adversa 

a direitos sociais e nas condições de trabalho, pautada nos baixos salarios, no 

desfinaciamento das politicas sociais e em especial na politica de assistencia social, onde os 

recursos em Fortaleza destinados a esta politica centraliza-se nos benefícios de 

transaferencia de renda, ficando apenas 20%, para os Serviços , denominados direitos-

socio-assisstenciais,é possível a partir da construção de mediações profissionais  vivenciar 

respostas às demandas profissioanis críticas Mesmo com as adversidades politicas, sociais, 

financeiras é possível pensar criticamente as demandas e dar respostas críticas aos  
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usuários dos Serviços. Ao indagarmos com os profissioanis Assistentes Sociais na 

pesquisa, parcela significativa dos mesmos apontam níveis diferentes de ultrapassagem da 

dinâmica cotidiana posta no espontaneísmo, na imediaticidade e heterogeneidade, 

possibilitando   a ampliaçao da crítica no trabalho cotidiano. 

Romper com a hegemonia dos valores construídos por essa sociabilidade é 

construirmos a possibilidade de percebermos a relação intrínseca do singular com a 

genericidade, pois o homem é simultaneamente ser singular e ser genérico, produto e 

expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano. 
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