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Simpósio: O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO 

 

RESUMO: O ano de 2017 está sendo marcado na história legislativa trabalhista brasileira como 

um ano de mudanças profundas e disruptivas em alguns pontos. Alterações nascidas a fórceps 

na Lei do Trabalho Temporário (Lei 6.019/74), que passou a admitir a terceirização irrestrita, e 

na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei 5.452/73), que contou com mais de 

100 (cem) artigos modificados, demonstram a necessidade de existência de um trabalhador 

consciente de seus direitos, emancipado e instruído. Isso porque a CLT passou a admitir, por 

exemplo, a negociação individual sobre o banco de horas (quando a compensação se der em até 

seis meses, conforme art. 59, § 5º), sobre autorização para jornada de 12 (doze) horas de 

trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso (art. 59-A), e ainda sobre a possibilidade do 

trabalhador hipersuficiente (empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 

salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral 

de Previdência Social) decidir junto ao empregador cláusula compromissória de arbitragem (art. 

507-A), além da preponderância do negociado em seu contrato sobre a negociação coletiva da 

categoria (art. 444, parágrafo único). Esse contexto justifica a necessidade premente de se 

promover e garantir ao cidadão brasileiro, desde tenra idade, o acesso facilitado à Educação em 

Direito do Trabalho, arcabouço jurídico que se tornou complexo e refinado ao longo dos tempos 

e que se distanciou da grande massa de trabalhadores alienados e pouco instruídos. O desafio 

que surge de tal cenário é justamente identificar caminhos para atingir tal escopo. As hipóteses 

preliminares são de identificação da existência do Direito à Educação em Direito do Trabalho, 

por aplicação direta do disposto nos artigos 1º e seguintes da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (Lei 9.394/96), desde a educação básica (art. 27, III, da LDB), e também da 

existência do Direito à Informação sobre Direito do Trabalho incidente às relações de trabalho, 

por aplicação analógica das seguintes normas infraconstitucionais: i) da Lei 9.795/99, que trata 

da educação ambiental; ii) do art. 4º, IV e do art. 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/90), que tratam da educação para o consumo. Através da pesquisa teórico-

bibliográfica, e também documental, mediante abordagem multidisciplinar, espera-se que este 

trabalho contribua para a implementação do estudo do Direito do Trabalho no ensino formal, 

desde a educação básica, a cargo das instituições de ensino, e também no desenvolvimento de 

novas práticas para a educação informal laboral, a ser oferecido pelos sindicatos profissionais 

e também por empregadores, com vistas à promoção da cultura educacional em matéria 

trabalhista, proporcionando emancipação e empoderamento do cidadão brasileiro. 
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