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RESUMO: O presente artigo trata de uma reflexão acerca dos processos de trabalho 
desenvolvidos no sistema capitalista, a partir da teoria do valor- trabalho de Karl Marx. Bem 
como estes processos interferem no desenvolvimento das políticas públicas sociais e, sobretudo  
no trabalho do Assistente Social e do psicólogo inserido neste contexto. Nas instituições 
estatais, os processos de trabalho coletivos são organizados a partir da função política e 
ideológica do Estado. As políticas sociais imprimem um conjunto de diretrizes que dão a base 
para a execução do trabalho, no qual os trabalhadores encontram-se gradualmente subordinados 
a lógica da produção capitalista. Assim, as políticas sociais atendem diretamente a necessidade 
de reprodução da força de trabalho e contribuem para a reprodução do capital, pois geram 
demandas materiais que são adquiridas a partir do fundo público, engendrando percalços no 
desenvolvimento e na organização do trabalho dos assistentes sociais e psicólogos inseridos no 
âmbito das políticas públicas setoriais. O capital coletiviza o trabalho. O trabalho social se torna 
mais produtivo, pois amplia a quantidade de mercadorias produzidas em mesmo tempo de 
trabalho vivo. Dessa forma, há a economia de tempo de trabalho e o aumento da produtividade. 
A subordinação do trabalho à mecanização reduz postos de trabalho, logo os trabalhadores 
passam a ser explorados em outros setores. Assim, a revolução dos meios de produção apresenta 
consequências diretas sobre a classe trabalhadora, como a intensificação da exploração, 
insegurança, medo da perda do emprego, desvalorização, perda de autonomia no trabalho 
realizado. Deste modo, em todo este processo, gradativamente a atividade laboral vai perdendo 
elementos de seu conteúdo e significado. A reprodução da força de trabalho por meio do 
barateamento dos meios de subsistência dos trabalhadores gera graves consequências laborais 
e sociais. A lógica da produtividade, da gestão sobre o conteúdo do trabalho, favorece as formas 
hegemônicas que o estado exerce para desenvolver o controle social e as desigualdades sociais. 
Atualmente vivenciamos um contexto de crise e precariedade do trabalho no Brasil. Por isto, é 
necessário analisar as práticas hegemônicas de dominação exercidas pelo  sistema capitalista 
,bem como estas práticas refletem  nas   condições de trabalho atuais, onde   os direitos humanos 
relacionados ao trabalho não são respeitados. 
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