
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DETERMINAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: A QUESTÃO DA SUBJETIVIDADE DIANTE
DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS TRABALHISTAS A PARTIR DA LEITURA DE KARL MARX
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUMINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JÚLIA DO NASCIMENTO SIMIÃOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO SEBASTIÃO DOS SANTOS ZELLERHOFFORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A reforma trabalhista tem como foco principal a concretização da flexibilização das 

normas trabalhistas dando-lhes nova interpretação, tendo em vista as transformações 

ocorridas nas relações de trabalho ao longo do tempo. Adequando-se as normas à 

realidade socioeconômica e política atual do país, vislumbra-se o enfrentamento da 

crise econômica e a criação de novas frentes de trabalho. Diante da leitura de Marx, 

sobretudo dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, buscar-se-á analisar o conceito 

de trabalho e sua aplicação na geração de riquezas, o desenvolvimento da sociedade 

partir da transformação e exploração da mão de obra, sua fragmentação, expansão e 

especialização e, ao mesmo tempo questionar o alcance da vedação ou não da 

redução de direitos sociais. 

Palavras-chave: Subjetividade – Flexibilização trabalhista - Karl Marx 

 

INTRODUÇÃO 

O tema a ser desenvolvido, é amplamente discutido pela doutrina por tratar-se 

de direitos indisponíveis. Com a aprovação da reforma o Estado delega aos 

particulares a possibilidade de pactuarem sobre as condições de realização de 

determinadas atividades, dando validade ao acordo de vontades, buscando assim, a 

aprovação jurídica para atos que em determinados setores já vem sendo praticados, 

inclusive. 

Os defensores dos direitos sociais visualizam a sua supressão e os 

considerados liberais vislumbram a oportunidade para enfrentar a crise econômica e 

manter-se no mercado, construindo novos postos de trabalho numa tentativa de 

amenizar a condição de precariedade em que vive cerca de 14 milhões de 

desempregados, segundo os últimos dados.  

Toda Sociedade a partir de sua formação visa à produção e consumo de 

riquezas através da transformação dos elementos materiais oferecidos pela natureza 

e, para que esta transformação aconteça é necessário a aplicação da força trabalho, 

esse processo de transformação é definido por Marx como o próprio trabalho. “O 

trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza” (2013, p. 222), sendo, portanto, uma condição de liberdade para o 

homem e necessário para sua existência e subsistência. Todavia, “o trabalho se torna 

tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta 



em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão barata quanto mais 

mercadorias cria” (MARX, 2008, p. 80), pois o mesmo se vê obrigado a sujeitar-se a 

receber um salário nem sempre justo, pois nem sempre tem a liberdade de escolher 

o preço do seu trabalhado, enquanto que o empregador é livre para contratá-lo. 

Desse modo, buscará a presente pesquisa investigar a dignidade da pessoa 

humana como principal foco do nosso ordenamento jurídico e a real necessidade de 

modificação da norma jurídica constitucional para atender as necessidades de 

particulares na efetivação de direitos sociais. 

 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo verificar se a flexibilização das normas 

trabalhistas nas relações de trabalho no que concerne a supressão de direitos 

trabalhistas frente a redução de encargos sociais, trará efetiva contribuição para a 

diminuição do desemprego do Brasil e se ao mesmo tempo será uma afronta a 

vedação de redução de direitos sociais;  

Analisar os principais pontos discutidos no Projeto de Reforma Trabalhista 

apresentado, bem como apresentar argumentos pertinentes ou opostos à aprovação 

da reforma trabalhista no tocante a flexibilização das normas e a vedação a redução 

de direitos sociais. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser aplicada no presente estudo será bibliográfica, por meio 

da pesquisa descritiva e analítica, sendo pautada principalmente nas obras do filósofo 

e sociólogo Karl Marx que versam sobre a temática. Sendo para tanto, indispensável 

o uso da legislação vigente como: Leis complementares e Ordinárias, Decretos, 

Projetos de Lei, Decisões Jurídicas e publicações e, em se tratando o Direito de 

Ciência Social, essencial utilizar-se de método histórico e comparativo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Buscará o presente trabalho analisar os direitos fundamentais positivados 

considerados básicos para uma vida digna, bem como os direitos fundamentais de 

caráter especial concedidos ao cidadão enquanto trabalhador. 

Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos Marx entende o trabalho como 

sendo um sistema de produção capitalista que leva o homem à alienação, onde a 



força de trabalho é vendida para obtenção de salário com intuito de sustento familiar, 

passando o trabalhador a desenvolver função especifica tornando-se uma ferramenta 

de trabalho frente aos interesses do empregador, tendo em vista ter a sociedade 

enquanto capitalista como base, a concorrência e competição entre os trabalhadores. 

Nesse sentido, a flexibilização das normas trabalhistas surge como uma 

exigência do mercado atual e como incentivo ao crescimento econômico. O 

questionamento que se faz é: a modificação da norma jurídica constitucional para 

atender as necessidades de particulares efetivamente ampliará as frentes de trabalho 

ou reduzirá o alcance da vedação ao retrocesso nos direitos sociais?  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O Direito do Trabalho tem como marco histórico a revolução Industrial, onde 

devido ao desequilíbrio entre as classes, o governo foi forçado a intervir nas relações 

de trabalho criando normas de proteção ao trabalhador.  

Os direitos trabalhistas estão sob a égide constitucional, são direitos e garantias 

diretamente ligados a dignidade da pessoa humana, pois visam proteger o trabalhador 

por ser considerado a parte “vulnerável” na relação de emprego.  

A flexibilização no que diz respeito ao direito do trabalho, analisa questões 

trabalhistas nas relações empresa, economia e trabalhador, visa preservar postos de 

trabalho em épocas de baixa demanda de mercado não sendo assim, um estudo 

unificado, pois deve ser diferenciado por categorias para que não se confunda com 

desregulamentação acarretando com isso, a extinção de direitos. 
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