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RESUMO 

 

KLOH, Fabiana Ferreira Pimentel. Homeschooling no Brasil: a legislação, os projetos de lei e 

as decisões judiciais. 2014. 235f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, 

Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis, 2014. 

 

O presente estudo tem como objetivo um maior aprofundamento, sobre o tratamento e a 

discussão da homeschooling nos poderes Legislativo e Judiciário, com especial exposição e 

análise dos projetos de lei e das decisões judiciais sobre o tema da Educação Domiciliar no país. 

Com base na trajetória histórica do direito à educação, bem como a sua compulsoriedade, a 

pesquisa buscou triangular um confronto entre a legislação vigente e revogada sobre direito à 

educação e à Educação Domiciliar, além do levantamento do pensamento da sociedade, exposto 

nas audiências públicas promovidas pela Câmara dos Deputados e nas decisões judiciais sobre 

homeschooling no Brasil de 2001 a 2013. Buscou-se, portanto, apresentar um panorama 

histórico da legislação, dos projetos de lei e das decisões judiciais, a fim de visualizar a trajetória 

da discussão da Educação Domiciliar no Brasil e compreender os caminhos que podem ser 

tomados em direção à solução deste “clamor” de famílias que anseiam a possibilidade da prática 

de homeschooling no país. Partindo de questionamentos de ordem prática, pretende-se 

contribuir para a identificação das soluções legislativas e jurídicas envolvendo a Educação 

Domiciliar. Assim: como a legislação brasileira tratou e trata a questão do direito à educação e 

a questão da obrigatoriedade a ela? Há lacunas legislativas que impedem a Educação Domiciliar 

no Brasil? Qual o posicionamento do Poder Judiciário quanto à possibilidade/impossibilidade 

da prática de homeschooling no Brasil? A resposta a estas indagações, bem como sua análise, 

aliada à pesquisa bibliográfica e entrevistas realizadas, permitem concluir que a Educação 

Domiciliar constitui fenômeno crescente em nosso país e que precisa de maior segurança 

jurídica e legislativa para garantir a observância ao direito à educação. 

 

Palavras-chave: homeschooling; Educação Domiciliar; direito à educação.  



 
 

ABSTRACT  

 

KLOH, Fabiana Ferreira Pimentel. Homeschooling in Brazil: legislation, bills and court 

decisions. 2014. 235f. Master’s Dissertation - Faculty of Education, Catholic University of 

Petrópolis, Petrópolis, 2014. 

 

 

This study aims to deepen the homeschooling discussion in Brazil through the analysis of it in 

both Legislative and Judiciary spheres. It is centered in the exposition and analysis of bills and 

judiciary decisions on the theme of Homeschooling in Brazil. Due to the historical trajectory of 

the education rights issue, as well as its mandatory character, this research has focused on a 

triangular confront among the current legislation and the revoked one on the right for 

Homeschooling, the history of mandatory schooling and the society’s position concerning the 

matter of Homeschooling as shown in the public hearings over it promoted by the Chamber of 

Deputies, and the judiciary decisions over Homeschooling in Brazil from 2001 to 2013. This 

study intends to present a historical view of the legislation, of the bills and the judiciary 

decisions so as to enable the discussion of the trajectory of Homeschooling in Brazil, and to 

understand the ways to solve this clamor from families who are eager to be allowed to practice 

homeschooling in Brazil. This study also aims to contribute to identifying the legislative and 

judicial solutions involving Homeschooling by answering such practical questions: how has the 

Brazilian legislation treated the educational rights issue and its mandatory condition? Are there 

legislative gaps that prevent Homeschooling from being implemented in Brazil? What are the 

divergences of positions in the Judiciary in relation to the possibility and/or impossibility of 

Homeschooling in Brazil? The answers to such questions, their analysis, as well as 

bibliographical research and interviews, have led to the conclusion that Homeschooling is a 

growing phenomenon in our country, and that it demands extensive judicial and legislative 

warrants in order to guarantee the right for education. 

 

Keywords: Homeschooling; education rights  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não tenha medo de ter opiniões excêntricas.  

Toda opinião hoje aceita já foi, um dia, excêntrica. 

Bertrand Russell1 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Em agosto de 2008, a revista VEJA dedicou sua capa para falar da qualidade do 

“inssino” no “Brasiu”. Propositalmente, óbvio, grafou com erros ortográficos as palavras ensino 

e Brasil como estratégia para chamar a atenção do leitor para a péssima qualidade do ensino 

brasileiro. Ao iniciar a reportagem, as jornalistas Monica Weinberg e Camila Pereira informam 

que “uma pesquisa mostra que para os brasileiros tudo vai bem nas escolas. Mas a realidade é 

bem menos rósea: o sistema é medíocre” (2008, p. 72). 

Ao ler essa reportagem, que será ainda outras vezes citada nesta dissertação, deparei-

me com uma pergunta-constatação: se nosso sistema escolar é medíocre, por que continuamos 

levando nossas crianças para a escola obrigatoriamente? Não haveria outra forma de ensinar 

que não pela via da instituição escolar? 

Não. Não há outra forma, ao menos legal, no Brasil, para que nossas crianças 

certifiquem sua educação, senão pela via da instituição escolar. Desde a leitura dessa 

reportagem, então, me ocupo de pensamentos que questionam a obrigatoriedade da escola como 

única provedora do ensino em nosso país. Diante de uma nação que se orgulha do legado de 

liberdade propagado na Carta Magna2, como compreender que esse mesmo princípio de 

liberdade não se aplique àqueles que anseiam, por uma outra forma, prover a educação de seus 

filhos? Não se quer, aqui, questionar a qualidade da instituição escolar, nem assumir uma 

posição tão radical como a de Ivan Illich3 e defender a extinção da instituição escolar na 

                                            
1 Essa citação foi extraída de IOSCHPE, Gustavo. O que o Brasil quer ser quando crescer? - e outros artigos sobre 

educação e desenvolvimento. São Paulo: Paralela, 2012. 
2  A historicidade característica dos direitos fundamentais, em especial a liberdade, prevê que os valores 

revolucionários de lutas por sua conquista fazem com que os direitos de liberdade sejam “satisfeitos por uma 

abstenção, em atenção à esfera de ação pessoal própria, inibidora da atuação do Estado Liberal” (MORAES, 2008, 

p. 507). Assim, já o preâmbulo da Constituição de 1988 deixa claro esse legado de liberdade: “Nós, representantes 

do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa 

do Brasil” (BRASIL, 1988 - grifos meus). 
3 Ivan Illich foi um pedagogo, pensador dos anos 60 e caracterizado por uma crítica radical da ordem capitalista e 

de suas instituições sociais, notadamente a escola. Illich nasceu em Viena em 1926, foi padre, cursou teologia, 

filosofia e doutorado em história. Destinado à carreira diplomática, preferiu o desempenho sacerdotal e foi 



16 
 
 

sociedade como responsável pela educação, mas sim expor a Educação Domiciliar4 como 

possibilidade viável no provimento da educação, através do estudo histórico de sua existência 

na legislação brasileira, bem como nos projetos de lei que já tentaram (e ainda tentam) admitir 

essa modalidade. Pretendeu-se, também, percorrer a história da “educação na casa” 

(VASCONCELOS, 2005)5 no Brasil, analisando o como e o porquê ela ocorre, identificando, 

ao final, certas situações vivenciadas pelas famílias adeptas, em especial os processos judiciais 

a que respondem na justiça brasileira quando optam pela Educação Domiciliar. 

Este é, portanto, o objetivo desta pesquisa, qual seja, expor e compreender a vedação de 

homeschooling ou Educação Domiciliar no Brasil diante da interpretação que se faz acerca da 

exigência legal da educação escolar obrigatória no país. 

Partindo da análise histórica da previsão legal do direito à educação, da obrigatoriedade 

da instituição escolar, bem como da prática de Educação Domiciliar no Brasil conjugada com 

os processos judiciais que surgiram nos Tribunais acerca do assunto, pretende-se traçar um 

panorama de como se encontra, hoje, a questão da Educação Domiciliar no campo legislativo 

e judiciário relativamente às famílias que optaram por essa modalidade de educação. 

A motivação para este estudo, reforçando o que já foi dito anteriormente, surgiu do fato 

de que, considerando que o Brasil orgulha-se de seu legado constitucional democrático guiado 

pelo princípio da liberdade, parece contraditório que, aqui, pais não tenham a liberdade de 

buscar outros meios para prover a educação de seus filhos que não a escola. Essa mesma escola 

classificada como “medíocre” pela reportagem citada acima foi o que desafiou os pensamentos 

que virão expostos nesse trabalho. 

Diante desta aparente disparidade entre o princípio constitucional de liberdade e a 

obrigatoriedade da escola como instituição exclusiva de provimento da educação no Brasil, me 

proponho a discutir se a prática de homeschooling estaria realmente proibida no país, a partir 

da interpretação da legislação vigente, bem como analisando a existência de uma eventual 

lacuna legislativa acerca do assunto, com base na análise dos projetos de lei que propõem sua 

admissão e, ainda, como os órgãos responsáveis, no Poder Judiciário,  estão se manifestando 

quanto a essa eventual lacuna. 

                                            
nomeado vigário numa igreja em Nova Iorque. Fundou, em 1961, o Centro Intercultural de Documentação no 

México, local onde foram colocadas em prática suas ideias sobre educação desescolarizada. Sua principal intenção 

encontra-se em demostrar o porquê devemos desinstalar a escola (GAJARDO, 2010, p. 11-13). 
4 Considerando que essa pesquisa gira em torno da Educação Domiciliar como tema principal, a opção foi utilizar 

a expressão com letras maiúsculas, a fim de destacar o objeto de estudo. 
5 A expressão “educação na casa” foi cunhada de VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. A Casa e seus Mestres: 

a Educação no Brasil de Oitocentos. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005. Nessa obra, a autora analisou a modalidade 

de Educação Domiciliar no Brasil oitocentista. 
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O fato de minha formação e atuação profissional conciliarem a carreira de professora, 

uma vez que exerço o magistério há quase vinte anos, e o Direito, tendo em vista que sou 

advogada e professora de Direito Constitucional, permite uma relação dialógica entre educação 

e processos judiciais, na medida em que os pais que optam pela Educação Domiciliar em nosso 

país acabam por responder judicialmente pelo crime de abandono intelectual, conforme previsto 

no art. 246 do Código Penal (BRASIL, 1940), além  de outras infrações previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n⁰ 8.069/90 (BRASIL, 1990). 

Contudo, antes de adentrar no tema em si, foi preciso discutir alguns pontos e conceitos 

que puderam elucidar o estudo, fazendo com que sua compreensão se tornasse facilitada e sem 

preconceitos alimentados por uma interpretação viciada. 

O próprio termo educação já traz consigo uma gama gigantesca de significados e 

interpretações. Segundo Ramiro Marques, em seu “Dicionário Breve de Pedagogia”6, educação 

é 

 

termo que designa o processo de desenvolvimento e realização do potencial 

intelectual, físico, espiritual, estético e afectivo existente em cada criança. Também 

designa o processo de transmissão da herança cultural às novas gerações 

(MARQUES, s.d., p. 36). 

 

Em artigo sobre o conceito de educação com base na filosofia de Hegel, Novelli (2001, 

p. 65) indica que “para Hegel não há sociedade que se sustente sem a educação, pois ela é 

expressão da razão que busca estabelecer a liberdade e implantá-la enquanto prática corrente”. 

Diz, ainda, que  

 

a educação proporciona o segundo nascimento do indivíduo porque o torna autônomo, 

senhor de si no convívio de seu povo. A autonomia é uma conquista do indivíduo 

porque este precisa aderir à proposta de seu povo e renunciar suas particularidades e 

exclusivismos. Isso não se dá no âmbito da natureza reduzida ao em si de si mesmo, 

ou seja, enclausurada numa existência determinada. Portanto, a educação diz respeito 

à existência de indivíduos e de como estes vêm a ser individualidade coletivizada e 

coletividade individualizada (NOVELLI, 2001, p. 72-73). 

 

Èmile Durkheim, em Educação e Sociologia (2010), faz um exame crítico ao buscar a 

definição de educação. Segundo ele,   

 

a palavra educação tem sido, por vezes, empregada num sentido bastante amplo para 

designar o conjunto de influências que a natureza ou outros homens podem exercer 

seja sobre nossa inteligência seja sobre nossa vontade (DURKHEIM, 2010, p. 25).  

                                            
6 Trata-se de uma publicação de Portugal, diponível na rede mundial de computadores que pode ser acessada em 

<http://cleusafernandes.com.br /Dicionario_de_pedagogia.pdf>. Acesso em 01 de fevereiro de 2014. 
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Apoiado em Stuart Mill, Durkheim ainda acrescenta que a educação compreende  

 

tudo que fazemos por nós mesmos e que os outros por nós fazem com o intuito de nos 

aproximar da perfeição de nossa natureza. Em sua mais larga acepção, compreende 

até mesmo os efeitos indiretos produzidos sobre o caráter e as faculdades do homem 

por coisas cujo objetivo é totalmente distinto: as leis, as formas de governo, as artes 

industriais e até mesmo os fatos físicos, independentes da vontade do homem, tais 

como o clima, o solo e a posição geográfica (DURKHEIM, 2010, p. 25).  

 

Mas, ao comentar a definição de Stuart Mill, Durkheim procura delimitar o sentido de 

educação que está definindo e indica que, embora a palavra educação assuma diversos sentidos, 

interessa para ele a educação como “ação recíproca de pessoas da mesma geração”, na medida 

em que “difere da que os adultos exercem sobre os mais jovens” (DURKHEIM, 2010, p. 25-

26). 

Concordando com a afirmação de Durkheim, de que educação assume uma gama imensa 

de definições e, por certo, não é possível dar conta de todas nesse estudo, chega-se à conclusão 

de que “a educação não passa do meio pelo qual a sociedade prepara, no coração das crianças, 

as condições essenciais de sua própria existência” (DURKHEIM, 2010, p. 36). E o sociólogo 

define educação como 

 

a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a 

vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados 

físicos, intelectuais e morais dela exigidos tanto pela sociedade política em seu 

conjunto quanto pelo meio especial ao qual ela está particularmente destinada 

(DURKHEIM, 2010, p. 36-37).   

 

Parece claro, então, que não se concebe a existência do homem sem que passe pelos 

processos de educação. É inerente à sua natureza. Contudo, o conceito de educação, hoje, parece 

atrelado ao de escola, relaciona-se muito diretamente com o conceito de ensino escolarizado. E 

por ensino entende-se o  

 

processo pelo qual o professor transmite ao aluno o legado cultural em qualquer ramo 

do saber. O ensino anda associado à transmissão do saber já constituído. As 

pedagogias construtivistas consideram que o acto de ensinar deve subordinar-se à 

aprendizagem e esta ao desenvolvimento. O professor passa a desempenhar novos 

papéis: facilitador da aprendizagem, dinamizador de situações problemáticas e 

orientador de projectos (MARQUES, s.d., p. 42).   

 

Embora seja comum a confusão entre educação e escola, como se uma não existisse sem 

a outra, Illich, defensor da desescolarização, diz que a escola confunde “processo com 

substância” e o aluno é levado a confundir “ensino com aprendizagem, obtenção de graus com 
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educação, diploma com competência” (ILLICH, 1973, p. 21). Para ele, educação não é 

sinônimo de escola.  

O termo escola também merece ser esmiuçado, tendo em vista que a Educação 

Domiciliar objetiva ser uma alternativa à obrigatoriedade desta como única provedora de 

educação formal.  

A escola pode ser compreendida como um “estabelecimento de ensino” ou um 

“conjunto de alunos, professores e pessoal de uma instituição de ensino” (BECHARA, 2009, p. 

360). Numa tradução pessoal do termo, retirado do Dictionnaire de la langue pédagogique, 

escola7 seria o local de ocupação dos estudos pelos homens, um espaço intermediário entre a 

família e o meio social e o estabelecimento para aquisição do conhecimento (FOULQUIÈ, 

1971, p. 144-145).  

Escola é, senão, local direcionado à aquisição de conhecimentos formais associados a 

um currículo formal obrigatório e a manter relações sociais. Em que pese, para Bourdieu, essa 

escola seria uma “instituição a serviço da reprodução e da legitimação da dominação exercida 

pelas classes dominantes” (NOGUEIRA, 2004, p. 83) e, para Illich, um “processo que requer 

assistência de tempo integral a um currículo obrigatório, em certa idade e com a presença de 

um professor” (ILLICH, 1973, p. 58). Para o “pai” da teoria da desescolarização da sociedade, 

há certas premissas sobre a escola que merecem sérias objeções, quais sejam: que o lugar das 

crianças é na escola; que as crianças aprendem na escola; e que só se pode ensinar as crianças 

na escola (ILLICH, 1973, p. 58). 

Apesar das críticas de Bourdieu e Illich ao sistema escolar, fato é que o mesmo está 

instalado no cotidiano da educação. A escola foi naturalizada pela sociedade e causa estranheza, 

no Brasil, o fato de alguém negar essa instituição como provedora única e exclusiva da 

educação. 

Outros países, entretanto, admitem a Educação Domiciliar como alternativa à 

obrigatoriedade da instituição escolar para desenvolvimento do ensino e da educação. Estados 

Unidos, França, Reino Unido, Irlanda e Austrália, por exemplo, há décadas, admitem o 

movimento do “estudo em casa” (MOREIRA, 2014, p. 1) ou homeschooling que seria, então, a 

educação de crianças em idade escolar sob acompanhamento geral de seus pais, substituindo, 

em tempo integral, o atendimento em um campus escolar (LINES, 1999, p. 4). 

Há uma lacuna muito grande quanto às pesquisas referentes aos adeptos de 

homeschooling em nosso país. No Brasil, a única pesquisa acadêmica que se preocupou em 

                                            
7 École (...) occupation d’hommes ayant des loisirs, etude. (…) Milieu intermédiaire entre la maison familiale et 

le milieu social. (...) Etablissement dans lequel la formation éducative prime l’acquisition du savoir. 
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quantificar a prática desta modalidade foi a monografia apresentada por André de Holanda 

Padilha Vieira em sua graduação em Sociologia na UnB, em 2012. Segundo sua pesquisa, com 

dados da Home School Legal Defense Association8, organização sediada nos Estados Unidos, 

em pelo menos 63 países, a  homeschooling não é proibida expressamente por lei. Em muitos 

desses países, a legislação é vaga ou até mesmo contraditória. Contudo, a ausência ou a 

precariedade de registros confiáveis faz com seja difícil calcular a população mundial de 

praticantes da modalidade (VIEIRA, 2012, p. 12). Apenas nos Estados Unidos, estima-se que 

mais de 2 milhões de crianças sejam educadas em casa, a maior população de homeschooled de 

que se tem informação pela mídia. Contudo, trata-se de um fenômeno que, desde sua versão 

mais moderna9, cujas origens remontam aos finais da década de 1960 (PARASKEVA, 2003, p. 

84) se dissemina cada vez mais. Como exemplo, apurou-se que na Inglaterra há cerca de 100 

mil crianças em homeschooling, na África do Sul e na Rússia seriam 70 mil crianças, na 

Austrália, cerca de 30 mil famílias e no Japão esse número chegaria a 5 mil famílias10. 

Curioso é observar que há um notável predomínio dos países anglo-saxões adeptos da 

Educação Domiciliar. Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia estão na lista dos dez maiores. Outra constatação está no fato de a ocorrência da 

“educação em casa” se dar preponderantemente nos países mais bem situados na escala de 

desenvolvimento humano e econômico (VIEIRA, 2012, p. 13). 

Em países onde se proíbe a Educação Domiciliar, como a Alemanha, por exemplo, pais 

podem ser multados, presos e até perderem a custódia dos filhos (VIEIRA, 2012, p. 13). Além 

da Alemanha, há registros de famílias processadas também na Suécia, em Botswana e no Brasil 

(VIEIRA, 2012, p. 14). Os processos judiciais no Brasil serão analisados em capítulo adiante 

desta pesquisa, com o objetivo de expor o panorama jurídico da Educação Domiciliar em nosso 

país.  

O problema foi apresentado: a Educação Domiciliar é uma realidade cada vez mais 

presente, inclusive no Brasil, como alternativa à obrigatoriedade de educação por via escolar. 

Entretanto, a liberdade para aderir a essa modalidade de educação ainda vem sendo questionada 

legalmente, fato que desafiou a discussão da temática nessa pesquisa. 

                                            
8 A Home School Legal Defense Association (HSLDA) atua nos Estados Unidos da América desde 1983 

defendendo e divulgando a Educação Domiciliar. Segundo informações extraídas de sua página na internet 

(http://www.hslda.org/about/. Acesso em 17 de março de 2014), trata-se de uma instituição que atua na defesa do 

direito constitucional de os pais prestarem educação de forma direta a seus filhos, bem como de exercerem a 

liberdade para protegerem suas famílias. A HSLDA tem dezenas de milhares de famílias associadas que se unem 

para tornarem-se fortes na defesa dos difeitos que acreditam. 
9 Diz-se isso em razão das origens da educação no lar serem remotas historicamente, como demonstrado na 

exposição feita nesta pesquisa em capítulo próprio.  
10 Dados extraídos da HSLDA e dispostos em quadro desta pesquisa em capítulo a seguir. 

http://www.hslda.org/about/
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1.1 METODOLOGIA DO ESTUDO 

Dentro de um campo abrangente de estudo como a educação, antes de qualquer atitude, 

faz-se necessário estabelecer os limites da pesquisa. Sendo assim, optei pela legislação 

brasileira positivada que trata do direito social à educação desde o Brasil Império até os dias de 

hoje, passando pelos projetos de lei sobre Educação Domiciliar. A partir dessa análise histórica 

que deságua na obrigatoriedade da instituição escolar, o estudo pretendeu analisar as lacunas 

legais que vêem permitindo o surgimento de diversos processos judiciais de pais que anseiam 

pelo direito de prover, por meio da Educação Domiciliar, a educação de seus filhos. A pesquisa 

transitou, portanto, pela história da educação, especialmente pela Educação Domiciliar no 

Brasil.  

Do ponto de vista metodológico a pesquisa se desenvolveu a partir de estudo histórico-

documental e análise do processo de institucionalização da legislação brasileira, que tratou e 

trata do direito social à educação no âmbito nacional. Documentos legislativos foram analisados 

de forma sistemática e cronológica, com compilação dos diplomas legais referentes ao assunto.  

Como base de consulta, foi utilizado o sítio do governo federal na rede mundial de 

computadores que apresenta link específico para o acompanhamento cronológico da legislação 

pátria e também pesquisas acadêmicas já concluídas sobre o assunto. O sítio da Câmara dos 

Deputados também permitiu a consulta dos projetos de lei que tramitam e que já tramitaram 

sobre a Educação Domiciliar no Poder Legislativo nacional. Também integram o material de 

consulta obras referentes aos direitos sociais e sua implementação histórica no Direito 

Brasileiro. O principal autor da base teórica dessa pesquisa foi Ivan Illich, tendo em vista sua 

crítica à escola a ao fenômeno da escolarização da sociedade. Émile Durkheim foi visitado 

diversas vezes, posto que sua sociologia dá suporte à hegemonia da escola que se criou, 

principalmente, a partir do século XX. A contribuição do sociólogo Pierre Bourdieu também 

exerceu grande influência, posto seu entendimento de que a escola funcionaria como meio 

reprodutor da hierarquia social. 

Em que pese a pesquisa sobre homeschooling no Brasil ainda ser escassa, recorreu-se a 

estudos já concluídos, em especial dissertações e teses, através de uma busca em bancos de 

publicações das universidades, a fim de permitir um apoio para o entendimento de como 

encontra-se a pesquisa sobre Educação Domiciliar no país.  

Nessa busca, as pesquisas que mais contribuiram para a formação do entendimento que 

se pretendia para este trabalho, por apresentarem relação direta com o objeto dessa pesquisa, 



22 
 
 

foram: i) a tese de Doutorado de Luciane Muniz Ribeiro Barbosa (BARBOSA, 2013), 

defendida em março de 2013 pela Universidade de São Paulo (USP)11; ii) a dissertação de 

Mestrado de Gláucia Maria Pinto Vieira (VIEIRA, 2011), apresentada em 2011 à Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG)12; e iii) a monografia de Graduação de 

André de Holanda Padilha Vieira (VIEIRA, 2012), apresentada em 2012 à Universidade de 

Brasília (UnB)13. Além desses, é possível citar a monografia de Fábio Stopa Schebella, 

“Educação básica domiciliar: uma visão geral do homeschooling no Brasil”, que foi apresentada 

em sua graduação no curso de Pedagogia pela Universidade Comunitária Regional de 

Chapecó/SC, em 2007 e também o trabalho de conclusão de curso (graduação em Pedagogia) 

de Renata Rivellino Sgarbi, “Ensino em casa no Brasil: perspectivas e debates”, apresentado na 

USP em 2008. 

Nesse trabalho de busca incessante pelo assunto, deparei-me com diversos artigos 

acadêmicos sobre a Educação Domiciliar, sendo que alguns mereceram pertencer à compilação 

de material utilizado na pesquisa, tendo em vista constituírem discussões essenciais para a 

elucidação do tema. Destacaram-se os trabalhos de Carlos Roberto Jamil Cury14 e o parecer de 

Emile Boudens15 que aparecem citados em vários outros trabalhos que exploram o mesmo tema. 

Na medida em que pesquisar constitui um processo de criação, e não de mera 

constatação, em que a “originalidade da pesquisa está na originalidade do olhar” (VORRABER, 

2002 apud BULHÕES, 2008, p. 20), penso que o que vivi profissionalmente nas áreas da 

                                            
11 De acordo com o Resumo da tese “ENSINO EM CASA: um desafio à escola?”, sua autora informou que o 

objetivo foi “analisar os princípios e fundamentos do ensino em casa, bem como sua possível normatização no 

Brasil” (BARBOSA, 2013, p. 7). Segundo ela, “é crescente o número de famílias brasileiras que optam por ensinar 

seus filhos em casa ao invés de enviá-los para as escolas (...)” (BARBOSA, 2013, p. 7). Essa tese constitui pesquisa 

recente e bastante completa no que se refere à Educação Domiciliar no país. Sendo assim, tornou-se base de 

consulta valiosíssima para esse trabalho. O orientador dessa tese foi o Professor Doutor Romualdo Luiz Portela de 

Oliveira. 
12 Em sua dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Direito da PUC/MG, sob a orientação do Professor 

Doutor Walsir Edson Rodrigues Júnior, a autora, Gláucia Maria Pinto Vieira, realiza um “estudo a respeito da 

limitação à autonomia dos pais na educação dos filhos”, onde o principal objetivo é “analisar se a proibição ao 

ensino domiciliar na legislação nacional se faz correta e justa” (VIEIRA, 2011, p. 6). 
13 Para encerramento de sua graduação em Sociologia na UnB, André de Holanda Padilha Vieira apresentou, sob 

a orientação do Professor Doutor Luís Augusto Sarmento Cavalcanti de Gusmão, a monografia entitulada 

“ESCOLA? NÃO, OBRIGADO”: um retrato da homeschooling no Brasil. Nela, seu autor, levado por um caráter 

exploratório, procura “discutir o surgimento do fenômeno contemporâneo que se convencionou chamar de 

homeschooling (em português, educação em casa) e compreender a condição socioeconômica, as motivações e o 

tipo de educação empreendida pelos pais brasileiros adeptos da modalidade” (VIEIRA, 2012, p. 6). 
14 O renomado filósofo e especialista em Educação, em especial direito à educação, professor Doutor Carlos 

Roberto Jamil Cury, contribuiu enormemente para o desenvolvimento dessa pesquisa, já que possui vastíssima 

produção acerca da “educação no lar” e sua polêmica, como ele mesmo se refere. Diversos artigos de sua autoria 

foram consultados, a fim de fornecer base teórica para a pesquisa. 
15 O parecer de Emile Boudens, publicado pela Câmara dos Deputados em 2011, constitui um documento sempre 

citado nos trabalhos que tratam do assunto homeschooling no Brasil. 
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Educação e do Direito permitirá uma impressão própria, pessoal no desenvolvimento das 

observações.  

Nessa perspectiva, este estudo constituiu um “olhar” sobre a situação histórico-legal do 

direito à educação e sua obrigatoriedade na legislação brasileira, bem como o reflexo desse 

histórico nos processos judiciais aos quais estão sendo submetidos os pais que lutam pelo direito 

à Educação Domiciliar de seus filhos. 

Como toda pesquisa desse gênero, a mesma iniciou-se com um apanhado, uma 

“garimpagem”16 de todo o material legislativo sobre o tema, tais como: as Constituições 

brasileiras e as leis sobre ensino obrigatório já publicadas no Brasil. Além desses documentos 

oficiais extraídos do sítio do governo federal na rede mundial de computadores (internet), a 

pesquisa teve como referencial teórico uma bibliografia a respeito do tema que, embora não 

constitua nenhum estado da arte enquanto metodologia, serviu para mapear minimamente a 

produção acadêmica nesse campo do conhecimento.  

Por fim, uma amostragem de famílias que utilizam a Educação Domiciliar e respondem 

a processos judiciais por esse motivo, foi utilizada para identificar as proposições que impedem 

a legalidade desta modalidade de educação. Para tanto, foram realizadas entrevistas e leitura de 

informações obtidas em meios de comunicação. O perfil dessas famílias indica, como 

característica comum, pais e mães preocupados com a melhor educação para seus filhos, 

desejosos de oferecer, de maneira muito próxima e pessoal, o ensino à sua prole, sem a 

necessidade de enviá-los a uma instituição escolar. 

A entrevista, além de uma metodologia, também apresenta natureza de estratégia para 

coleta de dados ou, conforme Bauer e Gaskell (2002), “nas ciências sociais empíricas, a 

entrevista qualitativa é uma metodologia de coleta de dados amplamente empregada” (BAUER 

e GASKELL, 2002, p. 64). Sendo assim,  

 

a entrevista qualitativa (...) fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma 

compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos (BAUER e GASKELL, 

2002, p. 65). 

 

Ciente desses aspectos, a pesquisa utilizou entrevista realizada com membros de família 

que utiliza o homeschooling no Brasil, em especial a família de Cleber de Andrade Nunes, tendo 

                                            
16 Termo usado pela pesquisadora Mitsuko Antunes em suas aulas no curso de pós-graduação em Psicologia da 

PUC/SP e referido em PIMENTEL, Alessandra. O método de análise documental: seu uso numa pesquisa 

historiográfica. Cadernos de Pesquisa. n. 224, p. 179-195, nov./2001.  
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em vista que “a finalidade real da pesquisa qualitativa (...) é explorar o espetro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão” (BAUER e GASKELL, 2002, p. 68). 

Tendo como referencial bibliográfico a pesquisa de Barbosa (2013), que realizou coleta 

de dados com quatro famílias17 que responderam a processo judicial por manterem os filhos em 

Educação Domiciliar e, principalmente, entrevistas18 produzidas pessoalmente pela Professora 

Doutora Maria Celi Chaves Vasconcelos e transcritas no seu grupo de pesquisas que, 

gentilmente, autorizou sua utilização neste trabalho, constatou-se que as famílias adeptas de 

homeschooling no Brasil não são muitas. Ao menos as que se dispõem a expor suas motivações 

são em número reduzido, fato que faz com que as pesquisas sempre façam referências às 

mesmas famílias, sendo que a família Nunes, de Timóteo/MG, é a mais referida, bem como a 

que possui maior exposição midiática.  

Outra fonte de pesquisa amplamente utilizada foi o estudo documental das decisões 

judiciais que foram proferidas nos processos encaminhados ao Poder Judiciário que trataram 

do tema da Educação Domiciliar no país desde 2001 até 2013. 

Ao final da leitura das entrevistas e das decisões judiciais, partiu-se para a análise das 

mesmas sem permitir que esta elaboração se tornasse um “processo puramente mecânico”, mas 

que evidenciasse também as “intuições criativas” da pesquisa (BAUER e GASKELL, 2002, p. 

86).  

Com todo esse material em mãos, iniciou-se a fase de análise das informações que 

originaram os capítulos dessa pesquisa, bem como ensejaram subsídios para o capítulo 

conclusivo. 

No capítulo um foi feita a introdução ao tema relatando-se a motivação do estudo, os 

conceitos gerais para compreensão da questão da Educação Domiciliar, bem como os objetivos 

pretendidos com a pesquisa, além da apresentação da metodologia do estudo. 

No capítulo dois realizou-se uma exposição da legislação brasileira referente ao direito 

à educação e sua relação à Educação Domiciliar com base no instituto da obrigatoriedade da 

educação. Essa compilação foi feita seguindo um critério histórico-cronológico para exposição 

das normas legais, que considerou a legislação educacional brasileira em três momentos: 

período imperial, fase republicana e fase contemporânea, após a Constituição de 1988. Ao final 

                                            
17 As famílias entrevistadas na pesquisa de Barbosa (2013) foram: família Vilhena Coelho, de Anápolis/GO, 

família Nunes, de Timóteo/MG, família Silva, de Maringá/PR e família Ferrara, de Serra Negra/SP (BARBOSA, 

2013, p. 12). 
18 A história da “educação na casa”, bem como as políticas públicas relativas a essa modalidade de educação 

constituem áreas de pesquisa da Professora Doutora Maria Celi Chaves Vasconcelos, motivo pelo qual a mesma 

realizou contato pessoal com a família Nunes, na cidade de Timóteo/MG, acompanhando-os durante certo tempo, 

a fim de colher dados para embasar suas pesquisas sobre homeschooling. 
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do capítulo, foi possível antecipar algumas conclusões com relação à obrigatoriedade a 

educação. 

No capítulo três, permanecendo na exposição histórica, apresentou-se o passado remoto 

e o passado próximo da Educação Domiciliar, a transmutação da escola com aquisição de sua 

hegemonia no século XX e discussões acerca de sua eventual crise no século XXI e, por fim, o 

pensamento mais recente da sociedade sobre Educação Domiciliar através da transcrição de 

caráter expositivo das duas audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados, uma em 

junho de 2013, na Comissão de Legislação Participativa e outra em novembro de 2013, na 

Comissão de Educação. 

No capítulo quatro são expostas as características dos adeptos de homeschooling no 

Brasil com base em consultas a pesquisas já realizadas sobre o tema, bem como informações 

obtidas em meios de comunicação midiática. Fez-se, ainda, uma exposição das razões legais 

para defesa e negação da Educação Domiciliar no país, com base nas decisões judiciais a 

respeito do assunto já analisadas pelo Poder Judiciário. 

No capítulo cinco, retoma-se o objetivo da pesquisa, respondendo-se às indagações 

propostas, a fim de apresentar as conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO 2 

DIREITO EDUCACIONAL E ESCOLAR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto pelas famílias 

quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de imensa decepção coletiva: 

essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte,que recua na medida em que 

se avança em sua direção. 

Pierre Bourdieu19  

 

Na análise das raízes legislativas referentes à educação no Brasil, pode-se constatar que, 

desde o primeiro documento como nação autônoma, qual seja, a Constituição Imperial de 1824, 

bem como em todas que se seguiram, há referências, mais ou menos densas, com respeito à 

educação. Assim, este capítulo teve como base de estudo a legislação referente ao direito à 

educação, sendo que buscou citações da obrigatoriedade do ensino em instituições escolares, 

bem como procurou identificar as lacunas na lei que impedem (ou admitem) a “educação na 

casa”.  

Historicamente, a “educação na casa” ou “educação doméstica” ou, ainda, Educação 

Domiciliar pode ser considerada a forma mais comum de prover educação até meados dos 

oitocentos, sendo certo que se trata de muito recente a oferta obrigatória da educação pelo 

Estado, cuja ideia surgiu em meados do século XIX (ZICHIA, 2007, p. 53). Falar nesse assunto, 

hoje em dia, causa espanto e, muitas vezes, rejeição em diversas pessoas: “Como assim? Educar 

sem ser na escola? Impossível!” 

O espanto é quase unânime. Acostumou-se muito rapidamente à educação provida pelo 

Estado e nas escolas. Esqueceu-se mais rapidamente ainda da prática comum da instrução 

promovida por tutores e preceptores, em casa. Dessa forma, este capítulo irá demonstrar que a 

legislação educacional no Brasil, até bem pouco tempo, não só fazia referência à Educação 

Domiciliar, como também autorizava a sua prática, sendo recente a ideia de escola como 

provedora exclusiva de ensino no país.   

Sendo assim, esse capítulo tem como objetivo identificar os principais marcos históricos 

do direito à educação na legislação brasileira, associando as fontes legislativas, quais sejam, as 

Constituições e as leis infraconstitucionais, ao princípio da obrigatoriedade da instituição 

escolar. Para tanto, foi usado um critério histórico-cronológico para exposição das normas 

                                            
19 Essa citação foi extraída de BOURDIEU, Pierre.  Escritos de Educação / Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani 

(organizadores). 12ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011, p. 221. 
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legais que considerou a legislação educacional brasileira em três momentos: período imperial, 

fase repúblicana e fase contemporânea, após a Constituição de 1988. 

 

 

2.1 DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: fase imperial 

Andrea Zichia, ao realizar estudo sobre as origens do direito à educação no Período 

Imperial, constatou que “debates sobre liberdade de ensino e compulsoriedade [exigibilidade] 

do mesmo, estão presentes desde o Império” (2008, p. 23). 

Segundo seus estudos, a Assembleia Constituinte debateu vários projetos sobre o 

assunto, sendo que ela destaca o plano de Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado, em 

1816, que previa como objetivo principal a promoção da instrução pública como 

responsabilidade do Estado. Entretanto, também destaca que os parlamentares eram favoráveis 

ao ensino livre, a fim de promover melhoria da qualidade e ampliação do acesso à educação 

(ZICHIA, 2008, p. 29), ainda que esta possa parecer uma ideia ingênua quanto às políticas 

educacionais. 

A pesquisa de Zichia (2008, p. 23) esclarece que “os constituintes de 1823 descreveram 

a situação da instrução popular no país como deplorável, evidenciando os contrastes entre a 

realidade existente e a aspiração do ideário liberal”.  

Na inauguração e instalação dos trabalhos da Assembleia Constituinte, em maio de 

1823, o imperador D. Pedro I destacou a necessidade de uma legislação especial sobre instrução 

pública. Elaborou-se, então, um projeto para atender a essa necessidade estimulando-se com 

um prêmio a quem apresentasse a melhor proposta para a educação brasileira (SAVIANI, 2010, 

p. 119). Durante esses debates, Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado reapresentou a 

proposta que antes tinha indicado para a capitania de São Paulo. Contudo, ainda que de grande 

qualidade, o amplo e detalhado projeto que estruturava a instrução pública no país foi deixado 

de lado. 

A Constituição Imperial, outorgada em 25 de março de 1824 por D. Pedro I, no tocante 

à educação, não estabeleceu o equivalente ao que se discutiu na Assembleia Constituinte. Previu 

apenas dois incisos no art. 179 que tratava de inviolabilidades e garantias dos direitos civis e 

políticos dos cidadãos brasileiros: a gratuidade da instrução primária para os cidadãos (e não 

para todos) e a existência de colégios e universidades para o ensino de “Ciências, Letras e Belas 

Artes” (BRASIL, 1824). 
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Em 1834, um Ato Institucional descentralizou a responsabilidade educacional, cabendo 

às províncias o direito de legislar e controlar o ensino primário e médio, e ao poder central se 

reservou a exclusividade de promover e regulamentar o ensino superior. Todavia, a falta de 

recursos e o falho sistema de arrecadação tributária para fins educacionais, impossibilitaram as 

províncias de cumprirem o papel que lhes fora dado. Com isso, deu-se um total abandono destes 

níveis educacionais, abrindo caminho para que particulares assumissem esse papel, 

contribuindo para a alta seletividade e elitismo educacional (RIBEIRO, 1993, p. 17). 

A legislação infraconstitucional ocupou-se de tratar da temática da educação mesmo 

antes que a primeira Constituição brasileira assim o fizesse. Zichia (2008), por exemplo, indica 

o Decreto de 30 de junho de 1821, segundo o qual, o ensino deveria ser livre a qualquer cidadão, 

assim como a abertura de escolas de primeiras letras, desde que contasse com a gratuidade (...). 

Segundo a autora, “esse decreto é o único documento que se destaca no período e, somente com 

a Independência, agora proclamada, que se iniciou uma nova política no campo da instrução no 

Brasil” (ZICHIA, 2008, p. 22). 

Considerando que a Constituição Imperial de 1824 não tratou propriamente do assunto 

educação e ensino, relegou-se à legislação infraconstitucional essa tarefa, qual seja, de 

regulamentar o modo como a educação seria implementada pelo Estado.  

Em 15 de outubro de 1827, foi aprovada a primeira lei sobre o Ensino Elementar. Essa 

lei vigoraria até 1946 (cento e dezenove anos). Ela determinou a criação de "escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos" (art. 1º) e "escolas de meninas nas 

cidades e vilas mais populosas" (art. XI). A lei fracassou por várias causas econômicas, técnicas 

e políticas. O relatório Liberato Barroso apontou que, em 1867, apenas 10% da população em 

idade escolar se matriculara nas escolas elementares20.  

Isso demonstra que, desde os primórdios da história formal brasileira, educação, ensino 

e escola já eram conceitos discutidos no país. Entretanto, a educação como direito só passa a 

ser assim entendida quando vinculada aos direitos sociais e ao Liberalismo21 que surge no 

século XIX (ZICHIA, 2008, p. 12).  

                                            
20 Informações obtidas no sítio < http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa /article/view /43/html>. 

Acesso em 09 de janeiro de 2014. 
21 Segundo Andréa Zichia (2008), o Liberalismo “era uma ideologia burquesa e que, na Europa, tinha como 

objetivos a luta contra as intituições do Antigo Regime, os excessos do poder real, os privilégios da nobreza, e os 

entraves do feudalismo ao desenvolvimento da economia. No Brasil, não existia uma burguesia ativa que servisse 

de suporte a essas idéias (sic), adquirindo um significado mais restrito, já que os princípios liberais não tinham o 

caráter de luta contra os privilégios da aristocracia e da realeza. Empenhadas em conquistar e garantir a liberdade 

de comércio e a autonomia administrativa e judiciária, as camadas senhoriais não se mostravam dispostas a 

renunciar ao latifúndio ou aos seus escravos, sendo esse o limite do liberalismo no país. É importante destacar que 

as classes rurais e sua clientela eram adeptos das idéias (sic) liberais” (ZICHIA, 2008, p. 12-13).  

http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa%20/article/view%20/43/html
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É durante o século XIX que a educação começa a ser entendida como um direito social 

e, com apoio da burguesia, classe social eminentemente urbana e ligada ao comércio, que passa 

a reivindicar uma educação escolarizada (RIBEIRO, 1993, p. 17), torna-se assunto presente nos 

debates que discutiam as garantias fundamentais dos cidadãos. A necessidade de garantir 

educação se reflete não só na discussão presente na Assembleia Constituinte Imperial, como 

também em diversas propostas educacionais nos primeiros anos da República (RIBEIRO, 1993, 

p. 18).      

 

 

2.2 DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: fase republicana 

Ainda que o debate sobre o ensino obrigatório tenha continuado após a Assembleia 

Constituinte de 1824, o liberalismo que servia de base para a República recém proclamada, em 

1889, impediu que o ensino obrigatório fosse referido textualmente na Constituição de 1891. 

Nenhuma disposição expressa nesse sentido constou no primeiro texto constitucional 

republicano. 

Segundo Ribeiro, o fortalecimento da classe burguesa após o declínio das oligarquias 

no início do século XX, unido às revoluções, ao Tenentismo22, às ideias do Partido Comunista, 

à Semana de Arte Moderna e às linhas de pensamento filosófico dos escolanovistas e dos 

católicos incorporaram-se à educação e influenciaram toda a organização escolar neste período 

(1993, p. 19) na busca por garantir a eficiência do direito à educação. 

Um contexto que influenciou significativamente a busca pela garantia do direito à 

educação ocorreu na década de 1920, quando o movimento da Escola Nova fomentou a 

manifestação de educadores que denunciaram o analfabetismo e outros problemas da educação. 

Esse movimento defendeu uma busca pela organização da escola como um “meio propriamente 

social para tirá-la das abstrações e impregná-la da vida em todas as suas manifestações” 

(SAVIANI, 2010, p. 244). Além disso, defendiam os seguintes princípios: “função 

essencialmente pública da educação, escola única, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e 

coeducação” (SAVIANI, 2010, p. 245). Percebe-se que a questão da obrigatoriedade da 

                                            
22 Movimento que eclode no início da década de 1920 sintetizando a situação de inconformismo da pequena 

burguesia apontando a corrupção dos cargos públicos da administração do país, exigindo justiça e condenando o 

modo de escolha dos dirigentes. 
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educação na escola pública já se destaca no Manifesto23, sendo este o embrião do que viria a 

ser enunciado na Constituição de 1934.  

Assim, foi na Constituição de 1934 que o Brasil garantiu um capítulo para a educação 

como um direito de todos, a ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, como disposto 

no art. 149: 

 

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana (BRASIL, 1934 - (grifo meu). 

 

Percebe-se que a família tinha primazia sobre o Estado com relação à educação de seus 

filhos. Entretanto, em que pese reconhecer que a família pudesse ministrar a educação aos 

filhos, foi a primeira vez que se associou a obrigatoriedade da educação exclusivamente pela 

via da instituição escolar, tendo em vista que, além desse dispositivo, a Constituição de 1934 

trouxe várias outras garantias referentes à educação, demonstrando um grande avanço com 

relação à Constituição anterior no sentido de valorização da educação nacional e previu o plano 

nacional de educação que deveria, entre outras normas, observar o ensino primário integral 

gratuito e de “frequência obrigatória” (art. 150, parágrafo único, Constituição de 1934, 1934). 

Com essa Constituição, a  União passava a ter a obrigação constitucional de "traçar as 

diretrizes da educação nacional" (art. 5⁰, XIV da Constituição de 1934, 1934) e "fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino em todos os graus e ramos, comuns e 

especializados" para "coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país" (art. 

150, a da Constituição de 1934, 1934). 

O que se pretendia com essa Carta, no início da década de 1930, era garantir um plano 

nacional de educação para todas as unidades federativas, os estados, sem com isso tirar-lhes a 

autonomia na organização e na implantação de seus sistemas de ensino. Mas, garantindo, claro, 

a obrigatoriedade da escolaridade primária assegurada na Constituição de então. Com relação 

à obrigatoriedade, destaca-se: 

 

 

Art. 150 - Compete à União:  

                                            
23 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, foi um movimento de reconstrução 

educacional composto por um grupo de educadores que pretendeu transferir do terreno administrativo para os 

planos político-sociais a solução dos probelmas educacionais. Foram signatários do Manifesto renomados 
educadores, dentre eles, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Roquette-Pinto e Cecília Meireles 

(MANIFESTO, 1932, p. 35; 66).                                                                     
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a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e 

ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 

território do País;  

(...) 

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos 

dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos 

determinados, e obedecerá às seguintes normas:  

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos 

adultos;  

(...) (BRASIL, 1934 - grifo meu). 

 

Considerando que o ensino ainda podia ser ministrado pelas famílias, de acordo com a 

Constituição de 1934, ao mesmo tempo, exigia-se frequêcia obrigatória em instituições de 

ensino,o que gera uma aparente incompatibilidade de normas. Se a frequência escolar era 

obrigatória, como uma família poderia ministrar Educação Domiciliar para seus filhos? Diante 

desse aparente conflito, é possível afirmar que ambas as situações coexistiam, dada a falta de 

fiscalização no cumprimento das normas, posto que, como afirma Ribeiro (1993),  uma análise 

do texto da Constituição de 1934 deixa claro que há muitos pontos contraditórios, em que as 

diretrizes estabelecidas "ficam no papel", já que diversas interpretações podem ser feitas de um 

determinado artigo, devido à falta de clareza e objetividade (RIBEIRO, 1993, p. 22). 

Na Constituição de 1937 percebe-se mais acentuado ainda o poder que se garantiu à 

família quanto à educação, tendo esta prioridade sobre o Estado que funciona apenas como 

colaborador. No entanto, essa Constituição não referiu textualmente a questão da frequência 

obrigatória à escola como a Carta anterior. 

 

Art. 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos 

pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal 

ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da 

educação particular. 

(...) 

Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não 

exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por 

ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não 

puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa 

escolar (BRASIL, 1937 - grifos meus). 
 

No entanto, ressalte-se as expressões “matrícula” e “caixa escolar” contidas no art. 130 

da Constituição de 1937, uma vez que denotam uma tendência significativa à escolarização. É 

possível relacionar a obrigatoriedade com a matrícula escolar, ainda que não tenha ocorrido 

expressa menção de frequência à escola. Ao que parece, ao menos matriculadas as crianças 

deveriam estar. 

A Constituição de 1946  retoma a ideia de obrigatoriedade, mas com a garantia de que 

possa ser dada no lar e na escola, sem também mencionar textualmente a frequência escolar 

obrigatória como na Constituição de 1934, sendo possível perceber que o movimento textual 
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da Constituição de 1937 para a Constituição de 1946 evidencia um avanço quanto à 

compreensão do direito à educação. 

 

Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 

inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

Art. 167 - O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes Públicos e é 

livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem. 

Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 

I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;  

(...) (BRASIL, 1946 - grifos meus). 

 

Na Constituição de 1946 “há muito das ideias e do espírito do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, de 1932. Foi a partir desta percepção que o ministro da Educação de então, 

Francisco Mariani, oficializou comissão de educadores para propor uma reforma geral da 

educação nacional” (CARNEIRO, 2006, p. 21).  

A partir dessas ideias, surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n⁰  4.024/61. Nela, maior ainda é a ênfase dada à família como principal responsável 

pela oferta da educação. Entretanto, maiores comentários sobre a LDB de 1961 serão tecidos à 

frente quando se tratará da legislação educacional infraconstitucional. 

A Constituição de 1967 surge da necessidade de um novo ordenamento jurídico,  já que 

o Golpe Civil-Militar de 1964, assim o exigia. Nesse texto, permanece a responsabilidade pela 

educação conforme as Constituições anteriores, mas há ampliação da escolarização obrigatória 

para oito anos: 

 

Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada 

a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 

ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
(...) 
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 
(...) 
II - o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito nos 

estabelecimentos primários oficiais; (BRASIL, 1967) (grifos meus). 
 

A ordem constitucional daquele momento histórico desafiou novas orientações também 

em matéria educacional. Assim, com a Emenda Constitucional n⁰ 1, de 1969, além de ser direito 

de todos, a educação passa a ser entendida, pela primeira vez no país, como um dever do Estado. 

 

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada 

no lar e na escola. (BRASIL, 1969) (grifos meus). 

 



33 
 
 

Mas, como se observa, essa Constituição ainda preserva o entendimento de que a 

educação dos filhos seja oferecida também no ambiente doméstico, caso seja interesse dos pais. 

Segundo Barbosa (2013, p. 147), o Brasil teria sofrido “uma forte influência das concepções 

católicas, fato que resultou na precedência da família sobre o Estado”. Assim, desde que 

prevista pela primeira vez, na Constituição de 1934, a questão da frequência obrigatória não 

voltou a ser textualmente mencionada nas demais Constituições.  

Contudo, em que pese a opinião de Carlos Roberto Jamil Cury (2006), para quem, “a 

legislação brasileira, ao tornar o ensino fundamental obrigatório para todos, desde 1934 até 

1988, não impôs, nesse período, que, forçosamente, ele se desse em instituições escolares” 

(CURY, 2006, p. 672), tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n⁰ 4.024/61, 

quanto a Lei n⁰ 5.692/71 que a reformou, mencionaram a questão da frequência obrigatória em 

seus textos.   

Assim, é possível afirmar que, mesmo que as Constituições do país tivessem previsão 

quanto à possibilidade da Educação Domiciliar, já que havia permissão expressa para que a 

educação fosse dada tanto no lar quanto na escola, a Constituição de 1934, a LDB, Lei n⁰ 

4.024/61, e a Lei n⁰ 5.692/71 faziam menção quanto à obrigatoriedade de frequência, o que 

supõe, inevitavelmente, escola. 

Entretanto, a vigência da Lei n⁰ 4.024/61 tinha como fundamento de validade a 

Constituição de 1946 e, depois, a Constituição de 1967, sendo que nenhuma delas mencionava 

a frequência obrigatória. Já a vigência da Lei n⁰ 5.692/71 tinha a Constituição de 1969 como 

fundamento de validade e esta, da mesma forma, não tinha previsão expressa quanto a 

obrigatoriedade de frequência escolar. 

Tudo isso poderia gerar certa dúvida quanto à aparente impossibilidade de convivência 

entre a norma constitucional que admitia a Educação Domiciliar e as leis infraconstitucinais 

que exigiam frequência escolar obrigatória. Todavia, esse conflito aparente é solucionado 

empregando-se o princípio da supremacia das normas constitucionais24. Por esse princípio, 

prevalecia a norma constitucional que admitia a Educação Domiciliar, em face das normas 

infraconstitucionais que exigiam a frequência escolar obrigatória. 

                                            
24 O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Professor Doutor Luís Roberto Barroso (2009) explica que “a 

supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional contemporâneo 

(...). Decorre ela [a supremacia constitucional] de fundamentos históricos, lógicos e dogmáticos, que se extraem 

de diversos elementos, dentre os quais a posição de preeminência do poder constituinte sobre o poder constituído, 

a rigidez constitucional (...), o conteúdo material das normas que contém e sua vocação de permanência. A 

Constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e, como 

consequência, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for com ela incompatível (BARROSO, 2009, p. 

83-84).   
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No que tange às leis infraconstitucionais no período de vigência da Constituição de 

1937, Gustavo Capanema, no Ministério da Educação, promulgou várias leis orgânicas do 

ensino. Esse conjunto de leis ficou conhecido como Reforma Capanema e se constitui de um 

“pacote” de 8 decretos-leis25. 

 

Quadro 1 - “Leis” da Reforma Capanema 

 

NORMA LEGAL 

 

 

OBJETO 

 

Decreto-lei n⁰. 4.048, de 22 de janeiro de 1942 
 

 

Criou o SENAI 
 

 

Decreto-lei n⁰. 4.073, de 30 de janeiro de 1942 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Industrial 
 

 

Decreto-lei n⁰. 4.244, de 9 de abril de 1942 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Secundário 
 

 

Decreto-lei n⁰. 6.141, de 28 de dezembro de 1943 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Comercial 
 

 

Decreto-lei n⁰. 8.529, de 2 de janeiro de 1946 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Primário 
 

 

Decreto-lei n⁰. 8.530, de 2 de janeiro de 1946 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Normal 
 

 

Decreto-lei n⁰. 8.621, de 10 de janeiro de 1946 
 

 

Criou o SENAC 
 

 

Decreto-lei n⁰. 9.613, de 20 de agosto de 1946 
 

 

Lei Orgânica do Ensino Agrícola 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em SAVIANI, 2010, p. 268-269. 

Assim, é possível afirmar que existia uma verdadeira “colcha de retalhos” legislativa no 

que diz respeito à educação, posto que todos os assuntos relativos ao ensino estavam (ou ao 

menos se tentava) regulamentados por lei, mas não uma lei geral e sim diversas leis esparsas, 

sem compilação.  

Com o fim do Estado Novo26, surge a Constituição de 1946, promulgada em 18 de 

setembro de 1946, que trouxe dispositivos dirigidos à educação, como a gratuidade para o 

ensino primário e a manutenção da mesma na sequência dos estudos para aqueles que 

comprovassem falta de recursos. Em 1948, também começa a discussão para uma Lei de 

Diretrizes Básicas, instrumento normativo considerado fundamental na definição de um sistema 

nacional de educação, a partir da proposta do deputado Clemente Mariani. Depois de treze anos 

de debates dos escolanovistas e também de católicos tradicionalistas, com forte influência do 

                                            
25 Decreto-lei constitui uma espécie normativa que não é lei, mas tem força de lei. Ocorre quando o chefe do Poder 

Executivo, no caso o Presidente da República, expede a norma. Ocorreram, no Brasil, apenas em dois períodos 

marcados pelo caráter excepcional: de 1937 a 1946 e de 1965 a 1989. 
26 O Estado Novo foi um período ditatorial de governo do Presidente Getúlio Vargas inaugurado quando este, em 

novembro de 1937, “determinou o fechamento do Congresso Nacional e dos legislativos estaduais e municipais, 

suspendeu a realização das eleições presidenciais, extinguiu os partidos políticos, revogou a Constituição de 1934 

e outorgou uma nova Carta” (VICENTINO, 2012, p. 144). 
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padre Leonel Franca e de Alceu Amoroso Lima, além do "Manifesto dos Educadores Mais uma 

Vez Convocados" (1959), assinado por Fernando de Azevedo e mais 189 pessoas, foi aprovada 

a Lei nº 4.024/61, que instigou o desencadeamento de vários debates acerca do tema (RIBEIRO, 

1993, p. 24).  

No âmbito mundial, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, merece 

ser mencionada, tendo em vista que expõe que todo cidadão tem direito à educação e que esta 

visa o pleno desenvolvimento do ser humano (KREUTZ27, 1996 apud SAVELI e TENREIRO, 

2011, p. 8642). Esse pensamento não deixou de exercer influência nos debates da época. 

De Ribeiro (1993)  são extraídos os seguintes comentários a respeito da tramitação e 

aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

Reformas profundas, no entanto, seriam levadas à frente por intermédio de Clemente 

Mariani, ministro da Educação que constitui uma comissão de educadores que deveria 

propor um projeto para uma reforma geral na Educação do país. Presidida por 

Lourenço Filho, esta comissão apresenta, em 1948, um anteprojeto a ser submetido à 

votação na Câmara e no Senado, sendo que, somente em 1961 é transformado em lei 

(RIBEIRO, 1993, p. 24). 

 

A LDB, Lei n⁰ 4.024/61, é elaborada em meio a uma contraposição de ideias entre 

católicos e liberais e um conflito entre escola pública versus escola particular. Enquanto os 

"católicos" defendiam a subvenção pública às escolas particulares, o direito das famílias na 

formação integral de seus filhos e baseavam-se na doutrina católica do papa Pio XII, além de 

considerarem os defensores da escola pública como “comunistas” e, portanto, “inimigos de 

Deus, da família e da Pátria”; os defensores da escola pública fundamentavam suas ideias na 

doutrina liberal-pragmática de educar para ajustar o indivíduo à sociedade, tendo Florestan 

Fernandes como um de seus defensores (RIBEIRO, 1993, p. 25). 

Quando, em 1961, no entanto, é aprovada a Lei n⁰ 4.024, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, ambas as tendências são beneficiadas pelo seu conteúdo, que atende às 

reivindicações feitas tanto pelos católicos quanto pelos liberais. 

Importante registrar que, conforme artigo de Montalvão (2014), no substitutivo do 

deputado Carlos Lacerda, “o artigo 6º do Título III (“A liberdade de ensino”) procurou fixar em 

lei os dispositivos capazes de assegurar os direitos da família e dos particulares em receber e 

ofertar os préstimos educativos”. Segundo ele, seria 

vedado ao Estado exercer ou de qualquer modo favorecer o monopólio do ensino, 

assegurado o direito paterno de prover, com prioridade absoluta a educação dos filhos 

                                            
27 KREUTZ, L. Educação básica: um olhar sob a perspectiva histórica IN: STRECK, D. (org.) Educação básica e 

o básico na educação . Porto Alegre: Sulina/Unisinos,1996. 
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e o dos particulares comunicarem aos outros os seus conhecimentos (MONTALVÃO, 

2014, p. 9).  

Ainda com base no artigo de Montalvão (2014), pode-se afirmar que  

 

o pensamento educacional veiculado pelo substituto de Carlos Lacerda e Perilo 

Teixeira entendia que a responsabilidade pela educação em uma sociedade 

democrática não caberia ao Estado, e sim aos particulares, sendo a escola uma 

instância complementar à educação dada pelas famílias. A universalização do ensino 

e, consequentemente, o rompimento com o dualismo totalitário, deveria ocorrer pelo 

apoio às famílias pobres, que poderiam optar pela escola de seus filhos em um 

mercado aberto à iniciativa privada (MONTALVÃO, 2014, p. 9).  

 

Dessa forma, a Lei n⁰ 4.024/61 foi aprovada e, quanto ao direito à educação, sua 

obrigatoriedade e observância do direito da família na educação dos filhos, assim dispôs: 

 

Art. 2º - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 

Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve dar a seus 

filhos. 

(...) 

Art. 30 - Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviço público o pai de família ou 

responsável por criança em idade escolar sem fazer prova de matrícula desta, em 

estabelecimento de ensino, ou de que lhe está sendo ministrada educação no lar 

(BRASIL, 1961- grifos meus). 
 

A Lei n⁰ 4.024/61 previa, também, a obrigatoriedade do ensino primário, apontando 

para o avanço em relação à declaração do direito à educação nesse nível de ensino, como 

obrigatório.     

 

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será ministrado 

na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas 

classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de 

desenvolvimento (BRASIL, 1961- grifo meu). 

 

Além da previsão da obrigatoriedade do ensino primário, a Lei n⁰ 4.024/61 também fez 

diversas previsões quanto à frequência obrigatória28: 

 

Art. 28. A administração do ensino nos Estados, Distrito Federal e Territórios 

promoverá:     

a) o levantamento anual do registro das crianças em idade escolar; 

b) o incentivo e a fiscalização da freqüência às aulas. 

(...) 

Art. 38. Na organização do ensino de grau médio serão observadas as seguintes 

normas:     

(...) 

                                            
28 A discussão quanto ao conflito entre a frequência obrigatória e a Educação Domiciliar permitida pela 
Constituição vigente à época (Constituição de 1946 e, depois, de 1967) já foi explanada anteriomente 
nesse estudo, motivo pelo qual não se retomará o debate. 
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VI - freqüência obrigatória, só podendo prestar exame final, em primeira época, o 

aluno que houver comparecido, no mínimo, a 75% das aulas dadas. 

(...) 

Art. 73. Será obrigatória, em cada estabelecimento, a freqüência de professores e 

alunos bem como a execução dos programas de ensino (BRASIL, 1961- grifos meus). 

 

A fim de organizar o ensino de acordo com o novo quadro político imposto pelo Golpe 

Civil-Militar em 1964, fez-se necessário um ajuste na LDB, Lei n⁰ 4.024/61. Assim, sancionou-

se a Lei n⁰ 5.540/68 que reformou a estrutura do ensino superior, somente. Por isso, foi chamada 

de Lei da Reforma Universitária. A seguir, para atender as demandas do ensino primário e 

médio, foi necessária uma nova reforma, instituída pela Lei n⁰ 5.692/71, que revogou e 

substituiu as disposições relativas ao primário e ao ensino médio. 

É nesse cenário de Ditadura Militar e de liberdades reprimidas que se descortina a Lei 

da Reforma, Lei n⁰ 5.692/71. Essa Lei não chegou a romper completamente com o texto 

anterior, mas incorporou aos objetivos gerais do ensino expostos nos fins da educação, a 

necessidade de proporcionar ao educando a formação necessária para desenvolver suas 

potencialidades, principalmente quanto à qualificação para o trabalho e o preparo para o 

exercício da cidadania (BASÍLIO, 2009, p. 44). 

Da leitura do texto da Lei n⁰ 5.692/71 depreende-se que sua principal preocupação foi 

com a profissionalização, de modo que o ensino médio oferecesse uma terminalidade 

profissional para que os estudantes não aprovados nos vestibulares não sofressem tanta pressão, 

posto que já possuiriam meios de enfrentar o mercado de trabalho.  

A Lei n⁰ 5.692/71, assim como a Lei n⁰ 4.064/61, também possuía previsões quanto à 

frequência obrigatória29: 

 

Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a cargo dos 

estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da 

assiduidade.  

(...)  

3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade:  

a) o aluno de freqüência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina, área de 

estudo ou atividade;  

b) o aluno de freqüência inferior a 75% que tenha tido aproveitamento superior a 

80% da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento; 

(...) 

Art. 20. O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos 

Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que alcance a 

idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula.  

Parágrafo único. Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos Municípios, 

deverá a administração do ensino fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade 

escolar e incentivar a freqüência dos alunos (BRASIL, 1971- grifos meus). 

                                            
29 Mais uma vez impõe-se registrar que a discussão quanto ao conflito entre a frequência obrigatória e a Educação 

Domiciliar permitida pela Constituição vigente à época da Lei n.⁰ 5692/71 (Constituição de 1969) já foi explanada 

anteriomente nesse estudo, motivo pelo qual não se retomará o debate. 
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Em 1982, a Lei n⁰ 5.692/71 foi substancialmente alterada pela Lei n⁰ 7.044/82, mas sem 

nada especificamente direcionado ao direito à educação e sua obrigatoriedade. Permanecia a 

ideia do disposto no art. 176 da Constituição de 196930. 

 

 

2.3 DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: fase contemporânea  

É, então, com a Constituição de 1988 que a família cedeu, forçosamente, seu lugar na 

educação dos filhos ao Estado, em que pese a educação ter merecido destaque nessa 

Constituição.  

Os princípios democráticos e de liberdade estavam resguardados, bem como uma vasta 

previsão constitucional com relação à educação. Segundo as impressões de Basílio (2009)  

 

a educação veio concebida não apenas como um tópico dentro da Ordem Social (...), 

mas também espalhada em outros capítulos; fora reconhecida como um direito social, 

juntamente a outros, como saúde, trabalho, e segurança social (art. 6º.), e incluída no 

Capítulo destinado à criança e à família como um direito prioritário (art. 227) 

(BASÍLIO, 2009, p. 47). 

 

Hoje, após algumas Emendas Constitucionais, o texto da Carta de 1988, no que se refere 

à educação, em especial ao direito e à obrigatoriedade, está assim: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

(...) 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria;   

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

(...) 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à 

escola. 

(...) 

                                            
30 Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade 

humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola (BRASIL, 1969 - grifos meus) 
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a:   

(...) 

II - universalização do atendimento escolar; 

(...) (BRASIL, 1988 - grifos meus). 

 

Deste modo, a Constituição de 1988 pode ser considerada o grande marco para a 

educação no que diz respeito à primazia do Estado sobre a família, já que que a educação passou 

a ocorrer obrigatoriamente em instituições escolares31. 

É com a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, que o direito 

à educação é elevado a “patamares democráticos” estabelecendo, de vez, a obrigatoriedade e a 

gratuidade do ensino fundamental e, ainda, a progressiva implementação dos ensinos médio e 

superior (BASÍLIO, 2009, p. 45). 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, novo projeto fixando as diretrizes e bases 

da educação nacional foi apresentado no Congresso Nacional. Após muitas emendas e textos 

anexados à proposta original, as negociações se iniciaram com a defesa da escola pública em 

um modelo democrático, prevendo uma maior abrangência ao sistema público de educação, 

dentre outras alterações substanciais. Em 17 de dezembro foi aprovada e, em 20 de dezembro 

de 1996, publicada a Lei n⁰ 9.394, a “nova” Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) que está em vigor até hoje.  

Segundo Flach (2009),  

 

tanto a Constituição Federal de 1988, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n⁰ 9.394/96 prevêem a obrigatoriedade e gratuidade da escola pública 

para o ensino fundamental. Embora esses dispositivos legais não sejam garantia de 

mudança na realidade existente, podem ser considerados como um avanço, ainda mais 

quando se cria a possibilidade de que o ensino fundamental tenha maior duração 

(FLACH, 2009, p. 514). 

 

Na LDBEN, Lei n⁰ 9.394/96, embora a educação abranja “os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais” (art. 1º. da Lei n.⁰ 9394/96, 1996 ), a Lei somente tratará da “educação escolar, que 

se desenvolve, predominante-mente, por meio do ensino, em instituições próprias” (art. 1º § 1º 

da Lei n.⁰ 9394/96, 1996). 

                                            
31 Essa obrigatoriedade de frequência à escola foi, ainda, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: 

“os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (art. 55 da 

Lei n.⁰ 8069, de 13 de julho de 1990, 1990)  
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Assim, afastou qualquer possibilidade, ainda garantida em leis anteriores, de Educação 

Domiciliar e indicou como principal responsável pelo provimento da educação, o Estado. A 

família tem o dever de encaminhar os filhos para que o Estado se responsabilize pela educação. 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

                              (...) 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, organizada da seguinte forma: 

                                (...) (BRASIL, 1996 - grifos meus). 

 

Na redação dada pela Lei n⁰ 12.796/2013, o art. 6º. da LDBEN, Lei n⁰ 9.396/94, passou 

a determinar a matrícula a partir dos 4 anos de idade: 

 

Art. 6o  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade (BRASIL, 1996 - grifo meu).  

   

A educação obrigatória prevista na LDBEN, Lei n⁰ 9.394/96, vem sendo interpretada 

como envio a uma instituição escolar necessariamente, já que a possibilidade de Educação 

Domiciliar, antes com previsão expressa, foi retirada do texto literal da Constituição de 1988 e 

da LDBEN de 1996. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n⁰ 8.069/90, também reservou 

espaço para garantir a educação como dever da família e do Estado: 

 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. 

                               (...)  

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

(...) 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

(...) 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 

irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola. 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino. 
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Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de: 

(...) 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares; 

(...) (BRASIL, 1990 - grifos meus). 

 

Além do ECA, o Código Penal, Decreto-lei n⁰ 2.848/40, também trata do assunto 

quando fala dos crimes contra a assistência familiar e, no art. 246, classifica como crime de 

abandono intelectual a falta injustificada de instrução primária ao filho em idade escolar: 

 

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade 

escolar: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa (BRASIL, 1940). 

 

Mais uma vez, há a interpretação de que o provimento da instrução somente se dará com 

o envio da criança a uma instituição de ensino. Caso contrário, havendo a omissão, o crime está 

consumado.  

Entretanto, deve-se considerar que a norma do Código Penal foi editada em 1940 e tinha 

como fundamento de validade a Constituição de 1934 que, por sua vez, fazia previsão expressa 

à frequência e à obrigatoriedade escolar. Talvez se analisada sob o pálio das demais 

Constituições, que não tinham referência à frequência escolar obrigatória, bem como admitiam 

a educação dada no lar, a interpretação precisasse tender para o afastamento do crime, no caso 

de a família cumprir com seu dever de educar os filhos, se essa educação ocorresse “na casa”.  

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EDUCAÇÃO  

Por que existem escolas? Para que servem as escolas? Michael Young (2007) diz que, 

sem elas, “cada geração teria que recomeçar do zero” ou, como as sociedades que existiram 

antes das escolas, “permanecer praticamente inalterada durante séculos”. Para ele, as escolas 

são as instituições com o propósito específico de promover a aquisição do conhecimento 

(YOUNG, 2007, p. 1288). John White apud Young (2007, p.1291)  afirma que “as escolas 

devem promover a felicidade e o bem estar humano”. Young ainda afirma que as escolas 

“capacitam ou podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não 

pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho” 

(YOUNG, 2007, p. 1294). 

Já Ivan Illich, ferrenho defensor de uma sociedade sem escolas, diz que, assim como 

“medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade, o aprender por si próprio é olhado 
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com desconfiança”. Para ele, a escolarização obrigatória é economicamente impraticável, além 

de polarizar inevitavelmente a sociedade que a adota (ILLICH, 1973, p. 23). 

Há posições ainda mais radicais que dizem que a instrução obrigatória era coisa de 

escravos na época de Platão, cujos espaços de estudos eram livres e que as escolas como 

conhecemos hoje surgiram para controle das massas; e que escola não é sinônimo de 

educação32. 

Diante desse aparente embate contra e a favor da escola enquanto provedora da 

educação, esta etapa da pesquisa pretende, com base nas discussões levantadas nos itens 

anteriores, analisar a obrigatoridade da educação escolar no Brasil à guisa de sistematização do 

pensamento legislativo sobre o tema. 

Certa vez, Norberto Bobbio, perguntado se via algum sinal positivo para a humanidade, 

diante de tantos acontecimentos que remetem à degradação do homem e do seu meio, respondeu 

que sim, com base na crescente importância atribuída ao “problema do reconhecimento dos 

direitos do homem” (BOBBIO, 2004, p. 66). Ele segue dizendo que a difusão das doutrinas 

jusnaturalistas, as Declarações dos Direitos do Homem e as Constituições dos Estados liberais 

é que contribuem para esse reconhecimento e, consequentemente, para o futuro da humanidade 

(BOBBIO, 2004, p. 66). 

A doutrina jurídica costuma classificar os direitos fundamentais do homem em gerações 

de direitos (MORAES, 2008, p. 507) conforme foram se consolidando na histórica luta pelo 

reconhecimento dos princípios de liberdade, igualdade e solidariedade, advindos do ideário da 

Revolução Francesa. O próprio Norberto Bobbio é apresentado como o principal “pai” dessa 

denominação. Assim, como direitos de primeira geração, há os direitos que traduzem o valor 

de liberdade. Como direitos de segunda geração, as garantias que privilegiam direitos sociais, 

culturais e econômicos nomeados como direitos de igualdade. Os direitos de terceira geração 

preocupam-se com questões coletivas e são nomeados como direitos de solidariedade. Já os 

direitos de quarta geração, decorrentes de avanços no campo genético, protegem a própria 

existência humana (MORAES, 2008, p. 507). 

A educação encaixa-se nessa segunda geração de direitos fundamentais do homem, 

consistindo, portanto, um direito social. Em sendo um direito marcado com o adjetivo 

“fundamental do homem”, por óbvio que a lesgislação brasileira sempre se preocupou em 

regulamentar o exercício e a prestação de tal direito.    

                                            
32 Opiniões retiradas do documentário “La Educación Prohibida” com quase 9 milhões de vizualizações e 

disponível em http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc. Acesso em 15 de janeiro de 2014.  

http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
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Segundo Andréa Zichia (2008), “a educação constituía-se como um direito, na medida 

em que passava a ser entendida como um ordenamento normativo no Estado, na transição para 

a consolidação dos direitos sociais” (ZICHIA, 2008, p. 12). Ao realizar estudo sobre as origens 

do direito à educação no Período Imperial, ela constatou que debates sobre liberdade de ensino 

e compulsoriedade do mesmo, estiveram presentes desde o Império (ZICHIA, 2008, p. 23).  

O primeiro vestígio de obrigatoriedade, entretanto, só surge após 1845 com a discussão 

da necessidade de o ensino ser obrigatório, demonstrando a preocupação com a instrução 

primária (ZICHIA, 2008, p. 52), sendo que muitos projetos focados na gratuidade, 

obrigatoriedade e liberdade de ensino foram apresentados nesse período Imperial (ZICHIA, 

2008, p. 106). 

Segundo Horta (1998, p. 12), a partir de 1854, o ensino obrigatório, embora estivesse 

inscrito na reorganização do ensino, encontrava dificuldades para ser aplicado na realidade, 

ainda que o deputado João Alfredo, por exemplo, defendesse o ensino obrigatório como o 

melhor meio de estender a todos o benefício da instrução. 

Contudo, esse debate sobre obrigatoriedade da educação não significava 

necessariamente que essa educação devesse ser ministrada numa escola, mas sim que deveria 

existir. Até porque, a Educação Domiciliar ou educação em casa constituia práxis comum nas 

elites brasileiras do século XIX (CURY, 2006, p. 678). 

A obrigatoriedade escolar voltou a ser objeto de intensos debates no fim do Império 

(HORTA, 1998, p.13), mas, embora o debate tenha continuado, o liberalismo que servia de base 

para a República recém proclamada impediu que o ensino obrigatório fosse referido 

textualmente na Constituição de 1891.  

Então, coube à  Constituição de 1934 a responsabilidade de garantir, de maneira 

irrefutável, pela primeira vez, a educação como um direito de todos, podendo ser ministrada 

tanto pela família quanto pelos poderes públicos. Nesse contexto, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, de 1932, ajudou a proclamar essa obrigatoriedade expressa na Carta de 1934, 

tendo em vista que afirmava: 

 

A laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação são outros tantos princípios 

em que assenta a escola unificada e que decorrem tanto da subordinação à finalidade 

biológica da educação de todos os fins particulares e parciais (de grupos, classes ou 

crenças), como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano tem à 

educação. (...) A obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do papel, 

nem em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma 

idade conciliável com o trabalho produtor, isto é, até aos 18 anos, é mais necessária 

ainda “na sociedade moderna em que o industrialismo e o desejo de exploração 

humana sacrificam e violentam a criança e o jovem”, cuja educação é frequentemente 
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impedida ou mutilada pela ignorância dos pais ou responsáveis e pelas contingências 

econômicas (MANIFESTO, 1932, p. 48-49 - grifo meu) 

 

O professor Rogério Fernandes, da Universidade de Lisboa, ao prefaciar Vasconcelos 

(2005, p. XI) afirma que “a escola pública se instituiu, sobretudo a partir da II Guerra Mundial, 

como fator de desenvolvimento econômico através da formação de recursos humanos. A 

atribuição dessa função levou à sua categorização como obrigação do Estado-Providência e 

como direito social individual”. Essa constatação demonstra a motivação para a 

institucionalização da escola como provedora da educação no país. 

Assim, a Constituição de 1988 conseguiu “fechar o círculo” responsável pelo direito à 

educação e à obrigatoriedade escolar na legislação educacional brasileira, recuperando o 

conceito de educação como um direito público subjetivo (HORTA, 1998, p. 25). Mas, com isso, 

a Constituição de 1988 parece ter determinado o afastamento da família, vez que esta cedeu, 

forçosamente, seu lugar na educação dos filhos ao Estado. 

Estaria mesmo o direito à educação vinculado à obrigatoriedade escolar? Para 

Huberman apud Horta (1998), “diferentemente dos demais direitos sociais, o direito à educação 

está estreitamente vinculado à obrigatoriedade escolar” (HORTA, 1998, p. 10). Para ele,  

 

a educação considerada como um direito fundamental difere dos outros serviços que 

as sociedades tradicionalmente oferecem a seus membros. O direito à educação não 

se reveste exatamente da mesma dimensão que, por exemplo, o direito à assistência 

médica gratuita, à alimentação mínima, à habitação decente ou ao socorro em caso de 

catástrofe natural. Estes são serviços que a sociedade porporciona àqueles que os 

solicitam. Em geral, os cidadãos podem escolher entre utilizá-los ou prescindir deles 

e inclusive, adaptá-los, via de regra, a seus interesses individuais. A educação, ao 

contrário, é via de regra obrigatória, e as crianças não se encontram em condições de 

negociar as formas segundo as quais a receberão. Paradoxalmente, encontramo-nos 

assim diante de um direito que é, ao mesmo tempo, uma obrigação. O direito de ser 

dispensado da educaçao, se esta fosse a preferência de uma criança ou de seus pais, 

não existe (HORTA, 1998, p. 10). 

  

Apesar desse posicionamento, há o “outro lado da moeda”, de pessoas que defendem 

com argumentos plausíveis o direito de os pais educarem seus filhos em casa, já que a 

obrigatoriedade seria da educação e não da escola. 

O jurista e ex ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Franciulli Netto, 

posicionou-se nessa perspectiva, dizendo que se os pais se mostrarem capazes de garantir 

educação de qualidade aos seus filhos, “não há motivo ontológico e teleológico suficiente para 

a interferência do Estado em detrimento do direito natural da família. Ao Estado cabe um poder 

coordenador; não determinador ou impositor” (2005, p. 12). 
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Em sua manifestação favorável ao direito de os pais não optarem, obrigatoriamente, pela 

instituição escolar como única forma de prover educação aos filhos, Franciulli Netto cita a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem no art. 26: 

 

Art. 26 (Educação)  

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. 

O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores 

deve estar aberto a todos em PL n⁰ena igualdade, em função do seu mérito.  

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, 

a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, 

bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz.  

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a 

dar aos filhos” (apud FRANCIULLI NETTO, 2005, p. 13 - grifo meu) 

  

Encerrando seu posicionamento, o ministro afirma que “levada a obrigatoriedade de 

imposição da vontade do Estado sobre a dos cidadãos e da família, menos não fora do que 

copiar modelos fascistas, nazistas ou totalitários” (FRANCIULLI NETO, 2005, p. 22). 

Com o escopo de encerrar didaticamente essa etapa, apresento o Quadro 2, com a 

trajetória histórica da obrigatoriedade da educação na legislação brasileira. 
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Quadro 2 - Obrigatoriedade da Educação na Lei Brasileira 

 

DOCUMENTO LEGAL 

 

 

ESTABELECEU 

 

Constituição do Império de 1824 

 

 

Instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. 

 

Constituição de 1934 

 

 

Ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, 

extensivo aos adultos. 

 

 

Constituição de 1937 

 

 

Ensino primário obrigatório e gratuito, suprimindo a expressão 

“de frequência obrigatória”. 

 

 

Código Penal, Decreto-lei n⁰ 2848/40 

 

 

Punição criminal para quem deixasse, sem justa causa, 

de prover a instrução primária de filho em idade escolar. 

 

 

Constituição de 1946 

Ensino primário obrigatório e gratuito para todos e o ensino 

ulterior ao primário para aqueles que provarem falta ou 

insuficiência de recursos. 

 

Lei n⁰ 4.024/61 

 

 

Obrigatoriedade de 4 anos no ensino primário. 

 

Plano Nacional de Educação de 1962 

 

 

Progressiva extensão da escola primária para 6 anos. 

 

Constituição de 1967 

 

 

Ensino de 7 a 14 anos obrigatório para todos e gratuito. 

nos estabelecimentos primários oficiais. 

 

 

Constituição de 1969 

 

 

Ensino primário obrigatório para todos dos 7 aos 14 anos 

e gratuito nos estabelecimentos oficiais. 

 

 

Lei n⁰ 5.692/71 

 

 

Ensino de 1º. grau obrigatório dos 7 aos 14 anos. 

 

 

Art. 208 da Constituição de 1988 

 

Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que 

a ele não tiveram acesso na idade própria, com progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. 

Ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo. 

 

ECA - Lei n⁰ 8.069/90 

 

 

Obrigatoriedade para pais ou responsáveis em matricular filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino. 

 

 

Emenda Constitucional n⁰ 14/1996 

 

Ensino fundamental obrigatório e gratuito com oferta gratuita 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, além de 

progressiva universalização do ensino médio. 

 

 

 

 

Lei n⁰ 9.394/96 

 

Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para quem 

não teve acesso na idade própria, com progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Acesso ao ensino 

fundamental como direito público subjetivo. Dever dos pais e 

responsáveis efetuar matrícula 

dos menores a partir dos 7 anos de idade no ensino fundamental. 
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Lei n⁰ 11.114/2005 

 

Dever dos pais e responsáveis efetuar matrícula dos menores a 

partir dos 6 anos de idade no ensino funda-mental. 

 

 

 

Lei n⁰ 11.274/2006 

 

Ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos 

gratuitamente na escola pública com início aos 6 anos de idade. 

 

 

Lei n⁰ 12.061/2009 

 

 

Universalização do ensino médio gratuito. 

 

Emenda Constitucional n⁰ 59/2009 

 

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos com 

oferta gratuita também para os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria. 

 

 

Lei n⁰ 12.796/2013 

 

 

Dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças 

na educação básica a partir dos 4 anos de idade. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Assim, após disputas, conquistas e reconquistas, o direito à educação foi efetivamente 

garantido na legislação nacional. Entretanto, veio acompanhado da obrigatoriedade de 

frequência à escola, em conflito ao direito de liberdade de muitos pais que pretendem a 

Educação Domiciliar como modalidade de ensino para seus filhos. 
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CAPÍTULO 3 

CASA X ESCOLA: ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO  

O que eu percebo é que a escola funciona como uma empresa, em busca de resultados: 

os empregados (alunos) precisam alcançar suas metas (notas), para isso contam com 

a supervisão do gerente (professor) e este é cobrado pelo supervisor (coordenador da 

escola), e assim sucessivamente. O que importa é que o presidente da empresa 

(governo) obtenha os resultados (maior número de alunos matriculados e frequentes 

em sala de aula, passando de ano, mesmo sem conhecimento)33. 

 

Antes de se pensar em uma instituição que se responsabilizasse pela educação das 

pessoas, a prática comum era que as próprias famílias fossem as provedoras da tarefa de educar 

as crianças, de transmitir conhecimentos, de ensinar as primeiras letras, de as introduzir no 

mundo cultural.  

Com o tempo, o processo de estatização da escola se intensificou. Não só crianças livres, 

mas também as meninas, os pobres e até os escravos eram atingidos pelo fenômeno da 

instrução. Assim, gradativamente, as escolas foram se tornando públicas, havendo, inclusive, 

previsão de sanções contra os pais que não cuidam da educação dos filhos (MANACORDA, 

2010, p. 88-89). 

Na história, há relatos da existência de algo semelhante ao modelo de escola obrigatória 

que vivemos hoje no século XXI. Entretanto, não se pode olvidar que a prática da Educação 

Domiciliar jamais deixou de existir, seja de forma mais latente, seja de modo mais discreto. 

O objetivo deste capítulo, portanto, será analisar os antecedentes históricos da educação 

na casa (VASCONCELOS, 2005), em especial no Brasil de oitocentos, e o momento em que a 

hegemonia da escola se apresenta consolidada, a partir do século XX. 

  

 

3.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DOMICILIAR 

A criação ou invenção da escola como instituição responsável pela educação se deve a 

uma evolução quase natural do meio social que precisava de um espaço em que as pessoas 

aprendessem a se comportar todas mais ou menos da mesma forma, aprendessem as regras de 

convivência e, com isso, permitisse a própria sobrevivência do meio social. Contudo, antes da 

invenção dessa instituição de caráter essencialmente social, a educação não deixou de ser fato 

na vida das pessoas. Sempre existiu, sendo, portanto, precedente à escola. E quando a escola 

não existia, onde ocorria o processo de educação formal? Na casa. O seio familiar se 

                                            
33 Lunna, mãe de três filhos que mantém um blog sobre educação em casa, de onde foi extraída essa afirmação. 

Disponível em http://educandoemcasa.blogspot.com.br/. Acesso em 3 de abril de 2014. 

http://educandoemcasa.blogspot.com.br/
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responsabilizava pelo processo de transmissão dos conceitos necessários à vida, ao trabalho, ao 

conhecimento. 

Na Roma antiga, o primeiro educador é o pater familias e, citando Plauto, Manacorda 

concorda que “os pais em primeiro lugar são os artífices de seus filhos, aqueles que lhes dão as 

bases” (MANACORDA, 2010, p. 96).  

Os escritores romanos exaltavam, com frequência, a educação no seio da família, sendo 

certo que essa referia-se sempre às classes dominantes. Havia referência também ao papel das 

mulheres nessa educação familiar, já que atribuia-se à “mãe a tarefa de ensinar aos filhos os 

primeiros elementos do falar e do escrever”. Aos sete anos é que a criança passava mais 

diretamente para a tutela do pai (MANACORDA, 2010, p. 97-99). 

Manacorda lamenta (2010, p.100) que estejam quase totalmente perdidos o que talvez 

fossem o testemunho e a teorização sobre a antiga educação familiar e seus princípios: um livro 

de Terêncio Varrão que se prestava a auxiliar o pai na educação de seu filho. Não obstante, os 

vestígios históricos que se tem são suficientes, ao menos, para confirmar a existência da 

Educação Domiciliar desde o mundo antigo, bem como sua primazia na educação dos 

indivíduos. 

Em que pese a introdução acima com referências a uma diminuta citação da Educação 

Domiciliar na história da educação, este não é o propósito dessa pesquisa que, limitada no 

tempo e no espaço, passa a tratar, tão somente da Educação Domiciliar na história do país e em 

especial no seu auge que ocorreu no século XIX. Com o objetivo de compreender melhor como 

ocorria a Educação Domiciliar quando era social e legalmente aceita no país, passa-se a expor 

o que a história nos conta acerca da temática.  

Para que se tenha uma perspectiva sobre o futuro da Educação Domiciliar, há que se 

buscar as raízes da “educação na casa” no país. Esse é o objetivo deste tópico. 

Considerada como modalidade de ensino, a educação doméstica foi difundida na 

educação de príncipes e nobres e utilizada ao longo dos séculos com referências que vão do 

século XVI ao século XIX (VASCONCELOS, 2008, p. 19). Embora as pesquisas se refiram 

sempre à educação doméstica utilizada pela nobreza, não é possível afirmar que somente a elite 

fazia uso dela, posto que se pode creditar este fator a uma eventual falha da pesquisa histórica 

que ainda não deu conta de investigar e constatar a utilização da educação doméstica em 

contextos mais populares. Assim, não se pode afirmar que ela nunca tenha existido neste 

cenário. 

Contudo, Vasconcelos indica que, no Brasil, é no século XIX que essa prática adquire 

maior importância (VASCONCELOS, 2008, p. 19). A “educação doméstica”, entendida como 
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o conjunto de práticas educativas realizadas no âmbito do espaço doméstico ou da “Casa”, 

antecede ou se desenvolve paralelamente à construção, aceitação e afirmação da escola formal 

(VASCONCELOS, 2005, p. XVI). Não pode, por essa razão, ser deixada de lado sua análise, 

posto que constitui importante meio de formação e letramento da população, em especial 

quando ocorre a falha no sistema educacional formal. 

Não constitui objeto de análise direta desta pesquisa o estudo histórico da educação na 

casa. Contudo, pretende-se, a seguir, analisar a Educação Domiciliar e sua prática no país, em 

especial nos oitocentos, posto que nesse período, majoritariamente, a educação ocorria com 

mestres ensinando nas casas, sendo que com esta breve análise, se pretende compreender as 

razões do abandono da Educação Domiciliar no país.  

O século XIX representou o auge da Educação Domiciliar no Brasil, pois segundo 

Vasconcelos (2005), “o século XIX no Brasil caracteriza-se, com relação à educação, como o 

momento histórico em que se afirma, pelas necessidades impostas ao sistema de vida 

constituído na época, a educação doméstica” (VASCONCELOS, 2005, p. 223). 

Embora a educação na casa tenha se destinado às elites ou àqueles que desejavam 

ascenção social (VASCONCELOS, 2005, p. 46), esta modalidade se tornou majoritária em 

número de atendimentos até que a escola estatal se afirmasse na sociedade e fosse reconhecida 

definitivamente (VASCONCELOS, 2005, p. 14). 

A “educação na casa” era reconhecida como uma modalidade educacional em diversos 

documentos oficiais no século XIX (VASCONCELOS, 2005, p. 15), além de fazer parte do 

sistema de educação da época, integrando, assim, uma das três modalidade de educação que 

eram aceitas e reconhecidas, quais sejam: o ensino público, o ensino particular e a educação 

doméstica (VASCONCELOS, 2005, p. 16-17).   

A educação doméstica 

era aquela que ocorria na Casa do aprendiz, na esfera privada, na qual os pais 

contratavam, mediante sua livr escolha, os mestres, os conteúdos e as habilidades a 

serem ensinados a seus filhos, no tempo e disposição exclusivamente determinados 

pela Casa. Essa modalidade de educação tinha como agentes, (...), os professores 

particulares, os preceptores, os parentes ou agregados e, ainda, padres que 

ministravam aulas-domésticas (VASCONCELOS, 2005, p. 17). 

A necessidade de institucionalizar a educação, contudo, tornou-se uma exigência, já que 

as práticas de educação doméstica, além de acessível a poucos, tornavam-na descentralizada 

em suas ações, métodos, conteúdos e procedimentos. Surge, portanto, a ideia de centralização 

das decisões e ações educacionais que, obviamente, desagrada principalmente as elites, que 

“julgavam essas medidas como uma afronta intervencionista ao poder que até então era 
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exclusivo da Casa: decidir, contratar, fiscalizar e deliberar sobre a educação de seus filhos” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 195). 

Essa disputa de espaços entre a Casa e o Estado suscitou uma grande discussão: a quem 

caberia a educação? Após argumentações de ambos os lados, inclusive com o estabelecimento 

do ensino primário obrigatório através da Lei n.⁰ 1591, de 1871, o Estado põe em prática parte 

de seu projeto de centralização da educação e “julgava-se faltar muito pouco para ser decretada 

a escolaridade exclusivamente tutelada pelo Estado” (VASCONCELOS, 2005, p. 203-212). 

Parece que se antecipava em mais de um século a discussão que travamos hoje, inclusive nesta 

pesquisa, no que diz respeito à liberdade de ensino. 

Em 1887 já se questionava: “(...) assiste ao Estado o direito de intervir na educação da 

collectividade?” (VASCONCELOS, 2005, p. 219)34. Mas, num movimento lento, com avanços 

e recuos, reduziram-se os opositores à ideia de intervenção do Estado na educação, entendendo-

se ser lícita essa interferência. Manteve-se resguardada a educação na casa por meio de 

legislação (VASCONCELOS, 205, p. 220-222). No entanto, o processo de transferência do 

monopólio da educação da Casa para o Estado estava iniciado e levaria exatos cem anos para 

se completar, tendo em vista que na Constituição Federal de 1988 é que se consolidaria, 

definitivamente, a obrigatoriedade do ensino sob as rédeas do Estado, sem interferência da 

família. 

 

 

3.2 SÉCULO XX: A HEGEMONIA DA ESCOLA 

 

Se o Brasil de oitocentos pode ser identificado como um tempo em que a educação 

das crianças ocorreu majoritariamente com mestres ensinando nas casas, nos 

novecentos é a escola que, aos poucos, torna-se o principal cenário dos processos 

educativos formais35.  

 

Da mesma forma que o século XIX permitiu uma ampliação sem precedentes da prática 

de educação doméstica, esta também vai se fragilizando diante das pressões do Estado e 

cedendo lugar à escola formal, “que surge tanto como transformação do sistema vigente quanto 

como negação do espaço doméstico da educação” (VASCONCELOS, 2005, p. 223). 

                                            
34 Citação feita por Vasconcelos (2005), tendo sido extraída do jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. 

Rio de Janeiro, 01/08/1887, ano V, n. 1, p. 3. 
35 FISCHER, 2011, p. 9. 
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Em coletânea de textos, Fischer (2011) organizou memórias dos tempos de escola de 

renomados educadores brasileiros com experiência em pesquisa histórica da educação. O 

resultado da obra, cuja primeira frase da apresentação se colacionou acima como epígrafe, são 

páginas quase poéticas de memórias de uma instituição quase idolatrada: a escola. O seu 

cotidiano, em meados do século XX, é narrado pelos autores com o objetivo de contribuir para 

a compreensão dos contextos envolvidos (FISCHER, 2011, p. 9-10) nessa instituição que se 

consolidou no século XX.  

No século XX, a escola procurou se desvenciliar não só da família, mas também da 

Igreja, tornando-se expressão isolada da centralização estatal no que se refere à educação. 

Tendo a escola, por conseguinte, natureza de fato social, analisando-a, virão à tona as questões 

acercas das transformações sociais, já que atingem e refletem na escola (RIBEIRO, 2011, p. 

21). 

Dentro da historiografia da educação, há quem afirme que “a Primeira República36 foi 

tomada como o “marco zero”, lugar de origem da escolarização elementar e das políticas de 

institucionalização, disseminação e democratização da educação escolar no Brasil” 

(SCHUELER e MAGALDI, 2009, p. 33). Na busca pela reconstrução do tenso processo pela 

especialização e legitimação do campo educacional, há a constituição da escola moderna como 

modelo ideal e hegemônico, como “lugar social de educação na infância” (SCHUELER e 

MAGALDI, 2009, p. 34). 

Assim, a educação doméstica do século XIX cede espaço para a educação escolar, 

institucionalizada no século XX, pois esquecer a experiência do Império era uma exigência da 

República. Foram consideradas superadas as ideias e práticas pedagógicas do século anterior 

como, por exemplo, a memorização dos saberes, a tabuada cantada, a palmatória e os castigos 

físicos (SCHUELER e MAGALDI, 2009, p.36). 

De acordo com Saviani, tendo em vista que o processo de escolarização foi considerado 

como o grande instrumento de participação política, a hegemonia da escola se consolidou na 

medida em que a escola era vista pelos grupos dominantes como meio de transformação do 

indivíduo em cidadão (2010, p. 177). 

Como já analisado nesta pesquisa, a escola foi, durante todo o século XX, se 

naturalizando enquanto instituição social responsável pela educação. A cada Constituição, a 

cada lei nova sobre o assunto, a escola se apresentava, entre avanços e recuos, como o local, 

por excelência, de disseminação do conhecimento. Prova dessa afirmação pode se ter com 

                                            
36 Período que durou de 1889 a 1930, do fim do império até a Revolução de 1930. Também é chamado de República 

Velha e corresponde à primeira fase de organização republicana nacional. 
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Fischer (2011), posto que todos os textos das memórias sobre os tempos de estudos, referentes 

a meados do século XX, tem a escola como cenário. Estudo tornou-se sinônimo de escola.  

Com o advento da Lei n.⁰ 5.692/71, então, mais perceptível se tornou o “engessamento” 

da educação através da escola. A ordem social e econômica da década de 1970 exigia 

preparação de mão de obra técnica, o que gerou relação entre produtividade e sistema escolar 

(SAVIANI, 2010, p. 367). Era a pedagogia tecnista tomando conta da educação escolar. Para 

Saviani, “com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do 

processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional” (2010, p. 381). Como numa 

fábrica, pretendeu-se a mesma objetivação do trabalho pedagógico. 

Obviamente, duras críticas surgiram a este modelo de escola, principalmente quando ela 

se tornou o caminho comum, natural da educação. Dentre estes críticos, talvez os mais 

“vorazes” sejam Ivan Illich e John Holt. Em apertada síntese, Ilich afirma que o “fanatismo pela 

escola” possibilita serem explorados duplamente, seja com a crescente aplicação de verbas 

públicas para a educação de uns poucos, seja por permitir uma crescente aceitação de controle 

social (ILLICH, 1973, p. 30). Segundo ele, a escolarização obrigatória, igual para todos, é 

economicamente impraticável, além de polarizar a sociedade, bem como disseminar a ilusão de 

que o que aprendemos é resultado do ensino quando, na verdade, a maioria das pessoas adquire 

a maior parte de seus conhecimetos fora da escola (ILLICH, 1973, p. 34-37). 

Já John Holt37 crê que a eliminação da escolaridade obrigatória é necessária para a 

construção de uma sociedade mais humana, tendo em vista que, para ele, cada criança tem uma 

necessidade “inata e insaciável” de compreender o mundo e qualquer tentativa para regular ou 

controlar esta necessidade reprime a aprendizagem, já que as escolas seriam “prisões” para as 

crianças, pensadas não para educá-las, mas para mantê-las “sob controle e fora do caminho dos 

adultos” (RIBEIRO, 2011, p. 66). 

Diante deste polêmico quadro, fala-se em “crise da escola” e essa eventual “crise” pode 

ser uma das causas desencadeadoras de uma busca pelo retorno da prática de Educação 

Domiciliar. Alguns autores, como Cláudio de Moura Castro, acreditam que, somente uma crise, 

uma crise profunda, pode salvar nossa educação (WEINBERG e PERERIA, 2008, p. 74). Mas 

é preciso compreender se há verdadeiramente uma crise ou se a escola está apenas sofrendo 

mutações sociais comuns ao movimento (RIBEIRO, 2011, p. 21). 

                                            
37 Humanista da ala política esquerda e professor da Universidade de Harvard (RIBEIRO, 2011, p. 65). 
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Dentre diversos trabalhos que discutem o tema da “crise na escola”, se destaca o de Rui 

Canário (2002), que examinou de forma bastante peculiar e abrangente o tema. Já no título o 

pesquisador português insinua a divergência: “Escola - crise ou mutação?” Em seu ensaio, ele 

informa que o “sentimento de insatisfação”, diagnosticado no fim dos anos 1960, comprova 

uma “crise mundial da educação” que, na verdade, deve ser entendida como uma “crise na 

escola” (CANÁRIO, 2002, p.141). Encontra-se, então, uma prova dessa confusão de termos 

que acaba por entender educação como escola. 

Segundo Canário (2002), a educação escolar passou a sofrer com fortes críticas 

desencadeadas por vários motivos: i) movimento social de contestação à escola com 

repercussão no mundo operário, em especial a onda de protestos por reformas no setor 

educacional (Movimento Maio de 1968), em Paris; ii) trabalhadores em busca de processos de 

promoção social com soluções educativas em oposição ao modelo escolar; iii) auge de um 

pensamento pedagógico alternativo à escola (Paulo Freire e Ivan Illich); iv) crítica sociológica 

à escola através da obra de Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (CANÁRIO, 2002, p. 141). 

O paradoxo é que, embora em crise, a escolarização seguiu em expansão durante todo o 

século XX, como se ela tivesse se transformado num “mal necessário” (CANÁRIO, 2002, p 

142). A escola, considerada como instituição, passou a funcionar como uma “fábrica de 

cidadãos” que, na perspectiva durkheimiana, se presta a preparar a inserção do indivíduo na 

divisão social do trabalho (CANÁRIO, 2002, p. 144). Contudo, na medida em que a escola, a 

partir da segunda metade século XX, emerge nas massas e, com isso, cresce, paradoxalmente, 

é o crescimento brusco da escolarização que cria condições para a “crise da escola” 

(CANÁRIO, 2002, p. 146). 

Para Canário (2002), tudo isso se deve ao fato de a escola ter perdido duplamente sua 

coerêcia, tendo em vista que ela foi “produzida em consonância com um mundo que deixou de 

exitir” e porque ela não mais é “compatível com a diversidade dos públicos com que passou a 

ser confrontada, nem com as missões ‘impossíveis’ que lhe são atribuídas”, sendo que a 

consequência de toda essa “mutação” foi a “perda de sentido do trabalho realizado na escola” 

(CANÁRIO, 2002, p. 148).  

Em conclusão quanto a esta eventual “crise da escola”, Rui Canário não aceita as teses 

de “desescolarização”, pelo contrário, apresenta a possibilidade de construção de uma “outra” 

escola num processo que necessitará: i) repensar o escolar a partir do não escolar, ou seja, pensar 

a escola a partir das modalidades educativas que lhe são exteriores e não escolares, parecendo 

fecundo que a escola possa ser “contaminada” por estas ideias e práticas; ii) desalienar o 
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trabalho escolar; e iii) pensar a escola a partir de um projecto (sic) de sociedade (CANÁRIO, 

2002, p. 149-150). 

Assim, parece plenamente plausível, e até recomendárvel, a convivência entre educação 

escolar e outras modalidades educativas não escolares, diversificando os meios de disseminação 

da educação, a fim de que uns exerçam positiva influência sobre os outros.    

 

3.3 EDUCAÇÃO DOMICILIAR: os projetos de lei em debate 

Seguindo a linha histórica que vem sendo traçada neste capítulo, acerca da Educação 

Domiciliar, passa-se a apresentar o que o século XXI, no que se refere à produção legislativa 

do Congresso Nacional, trouxe de discussão quanto ao assunto. 

Em 08 de fevereiro de 2012, o deputado federal Lincoln Portela (PR/MG) apresentou 

projeto de lei para alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 

n⁰ 9.394/96), a fim de facultar aos sistemas de ensino a admissão da educação básica domiciliar, 

desde que sob supervisão e avaliação pelos órgãos educacionais próprios do sistema. Tal projeto 

tramita sob o n⁰ 3.179/2012 na Câmara dos Deputados.  

No entanto, essa é apenas uma das propostas legislativas que tratam da Educação 

Domiciliar no Brasil. Diversas outras tentativas já foram propostas no Congresso Nacional e, 

após certa discussão, foram arquivadas sem permitir o retorno da possibilidade de educação 

fora dos estabelecimentos escolares. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, a possibilidade de Educação Domiciliar 

passou a ser questionada. Então, surgiram alguns projetos de lei com a finalidade de, numa 

interpretação do texto constitucional, fazer ressurgir a permissão para que os pais, que assim 

desejassem, oferecessem outra modalidade de educação aos seus filhos sem, obrigatoriamente, 

enviá-los a uma instituição escolar. 

Assim, foram elaborados os seguintes projetos de lei (PL): PL n⁰ 4.657/94, PL n⁰ 6.001/01, PL 

n⁰ 6.484/02, PL n⁰ 4.191/04, PL n⁰ 4.610/04, PL n⁰ 3.518/08 e PL n⁰ 4.122/08. Todos esses 

projetos foram discutidos e arquivados sem que nenhum conseguisse o feito de estabelecer a 

Educação Domiciliar como modalidade permitida no Brasil. Atualmente, está em discussão o 

PL n⁰ 3.179/2012, como anteriormente referido, e também a proposta de emenda constitucional 

(PEC) n⁰ 444/09 que pretende alterar o art. 208, § 4⁰ da Constituição Federal, permitindo a 

Educação Domiciliar no Brasil. 

Dessa forma, o objetivo dessa etapa da pesquisa é uma análise de cada um desses 

projetos, os caminhos percorridos e as motivações para a recusa das propostas. Ao final, ao 
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analisar os projetos em andamento no Congresso Nacional, pretende-se estabelecer o panorama 

do pensamento legislativo, hoje, quanto à possibilidade da Educação Domiciliar no país. 

Em 16 de junho de 1994, antes mesmo da LDBEN, Lei n⁰ 9.394/96, entrar em vigor, o 

deputado João Teixeira (PL/MT) apresentou no plenário da Câmara dos Deputados o PL n⁰ 

4.657/94 que pretendia criar o Ensino Domiciliar de primeiro grau. No Diário do Congresso 

Nacional de 17 de agosto de 1994 o PL n⁰ 4.657/94 foi publicado em sua íntegra38. 

O PL n⁰ 4.657/94 pretendia possibilitar o ensino de 1º grau em sede domiciliar, mas 

exigia a fiscalização por órgão competente do Ministério da Educação (MEC)39, bem como a 

observância do currículo oficial e das normas emanadas do Ministério da Educação. Previa, 

ainda, que, ao final do ano letivo, o aluno fizesse um teste de verificação junto à rede estadual 

de ensino, a fim de capacitá-lo para a série subsequente. Determinava a proposta que o ensino 

domiciliar estivesse baseado no Sistema de Educação Domiciliar Cooperativa, pelo qual um ou 

mais pais poderiam, entre si, promover o ensino desde que através de professores habilitados 

no magistério ou com 2º. grau completo. Vedava, por fim, a exploração comercial da oferta do 

Ensino Domiciliar. 

Em sua justificativa para o PL, o deputado João Teixeira indica que o mesmo visa 

“preencher uma lacuna criada pelo alto valor das mensalidades escolares na rede privada” 

(BRASIL, 1994, p. 11.781-11.782) que limitava e impossibilitava a boa formação da população 

infantil e pré-adolescente. Assim, percebe-se que esse PL tinha uma finalidade econômico-

financeira, tendo em vista a precariedade na oferta do ensino público, de modo a permitir uma 

alternativa aos pais que não pudessem arcar com valores altos das mensalidades escolares. 

Em 21 de julho de 1994, foi designado o deputado Carlos Lupi (PDT/RJ) como relator 

desse PL que, em 09 de dezembro do mesmo ano, apresentou parecer contrário. Segundo o 

parecer do deputado Carlos Lupi, seu voto foi pela rejeição por ser desnecessária uma lei com 

a finalidade de permitir o ensino domiciliar, tendo em vista que não existiria qualquer 

impedimento constitucional ao ensino em casa.  Afinal, segundo ele, se cumpridas as normas 

gerais da educação nacional e desde que haja autorização e avaliação de qualidade pelo poder 

público, o ensino já era livre à iniciativa privada segundo a Constituição de 1988 e, por isso, 

não haveria motivos para tornar o ensino monopólido do sistema escolar. O deputado Carlos 

Lupi ainda argumentou trazendo o art. 64 da Lei n⁰ 5.692/71, que regulava o ensino à época, 

segundo o qual, os conselhos estaduais de educação podiam “autorizar experiências 

                                            
38 ANEXO A, p. 143. 
39 Cabe destacar que, considerando que a LDBEN possui divisão de competências entre os sistemas de ensino, não 

poderia ser atribuído ao MEC essa responsabilidade, mas sim ao sistema de ensino municipal ou estadual.  
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pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente lei, assegurando a validade dos 

estudos realizados” (BRASIL, 1971). Citou também que a LDBEN em tramitação (que 

posteriormente originou a LDBEN n⁰ 9.394/96) admitia expressamente a “matrícula em 

qualquer série do ensino fundamental e médio independentemente de escolarização anterior” 

(BOUDENS, 2001, p. 5). 

O PL n⁰ 4.657/94 foi, então, arquivado seguindo o voto de rejeição do relator, tendo em 

vista a consideração de desnecessidade da lei, posto que o relator entendeu que a Educação 

Domiciliar no país não estava proibida pela Constituição, tampouco pelo projeto de LDBEN 

que estava em tramitação. 

Em 19 de dezembro de 2001, o PL n⁰ 6.001/200140 foi apresentado pelo deputado 

Ricardo Izar (PTB/SP). Na proposta sobre o ensino em casa havia a disposição de que 

 

a educação básica será desenvolvida por meio do ensino, que poderá ser oferecido em 

instituições próprias, denominadas escolas, ou ministrado na casa do aluno, segundo 

regras que serão esclarecidas pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2001). 

 

Ainda segundo esse PL, havia a consideração de que crianças e adolescentes que, 

comprovadamente, recebessem educação básica em casa, ficariam dispensadas da matrícula em 

estabelecimento escolar. A responsabilidade pela oferta da educação básica em casa seria dos 

pais que, em nenhuma hipótese, poderiam transferi-la para outra pessoa. 

Em suas justificativas, o deputado Ricardo Izar (PTB/SP) baseava-se no fato de que, 

dessa forma, com a possibilidade da educação em casa, o sistema de ensino no Brasil fosse 

enriquecido, posto que contaria com um método alternativo de educação básica. Além disso, 

indicava que o ensino em casa é uma prática que constitui realidade em diversos países. 

Reconhecia que ensinar os filhos em casa, em substituição à frequência escolar, era considerado 

atividade ilegal. Por fim, entendia que o aprendizado em casa era um direito básico do cidadão 

e “atribuí-lo com exclusividade ao sistema escolar configura abuso de poder, ingerência 

indevida da autoridade na vida privada, desrespeito pela liberdade de ensinar e aprender”. 

Seguia ainda dizendo que “obrigar a criança e o adolescente a frequentar a escola é sujeitá-los 

à confrontação diária com a violência, o uso de drogas e, principalmente, uma orientação 

pedagógica nem sempre condizente com as convicções filosóficas, éticas e religiosas de 

determinadas famílias” (BRASIL, 2001). 

                                            
40 ANEXO B, p. 146.  
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Em 09 de julho de 2002, com a apresentação do PL n⁰ 6.484/200241 de autoria do 

deputado Osório Adriano (PFL/DF) que, por sua vez, foi proposto em 05 de abril de 2002, 

determinou-se o apensamento do PL n⁰ 6.001/2001 ao PL n⁰ 6.484/2002. 

O PL n⁰ 6.484/2002 pretendia instituir a Educação Domiciliar nos sistemas de ensino 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para esse PL, a Educação Domiciliar é 

aquela ministrada no lar por membros da própria família ou tutores sob a orientação e 

supervisão das escolas42. Os estudantes submetidos ao regime da Educação Domiciliar seriam 

submetidos a avaliações e exames periódicos pela escola a que estivessem vinculados. 

Estudantes com desempenho fraco teriam o regime de Educação Domiciliar cancelado. 

Em suas justificativas para a proposta de inclusão da Educação Domiciliar como 

modalidade de educação em nosso país, o deputado Osório Adriano (PFL/DF) disse que 

pretendia ampliar o leque de oportunidades de oferta da educação, criando-se mais uma 

alternativa de integração da família com a escola, atribuindo a ambos a responsabilidade comum 

na educação de crianças e jovens. Cita a aplicação, com sucesso, da Educação Domiciliar em 

outros países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha e França43. Segundo ele, 

“ignorar (...) a experiência, seja por preconceito ou em decorrência de algum dispositivo legal 

específico, é manter-se fora do universo das novas tecnologias e da nova pedagogia” (BRASIL, 

2002). 

Ainda em suas justificativas, o PL n⁰ 6.484/2002 informa que a Educação Domiciliar 

constitui uma ideia cada dia mais difundida. Reconhece que há problemas44, mas também 

“virtudes como a contribuição para evitar que crianças e adolescentes sejam submetidos à 

violência das ruas, que já se estende às escolas, a influências danosas ao seu desenvolvimento 

e ao uso de drogas, já que os pais podem protegê-los, acompanhando de perto esses estudantes 

nas suas atividades” (BRASIL, 2002). 

Menciona, ao fim de suas justificativas, a resistência à Educação Domiciliar advinda de 

alguns educadores que vêem nesse modelo de ensino prejuízos no que se refere à socialização 

                                            
41 ANEXO C, p. 148.  
42 Considerando a previsão de sistemas de ensino feita pela LDBEN, essa supervisão só poderia ser feita pelos 

sistemas municipais ou estaduais de ensino.  
43 Embora Alemanha e Espanha estejam indicadas pelo deputado como nações onde se reconhece a prática da 

Educação Domiciliar, essa informação deve ser entendida com cuidado, posto que na Alemanha o Ensino 

Domiciliar é proibido, sendo que os pais que optam por essa modalidade são, inclusive perseguidos (VIEIRA, 

2012, p. 13). Na Espanha também não há o reconhecimento legal expresso da autorização para a educação em 

casa, ainda que existam muitos adeptos. 
44 Embora o deputado Osório Adriano indique que há problemas quanto à Educação Domiciliar, em suas 

justificativas no PL n.⁰ 6.484/2002 o mesmo não relaciona nenhum desses problemas. 
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dos estudantes, mas informa que há pesquisas e experimentos nos campos da pedagogia, 

psicologia e sociologia que visam encontrar novas soluções e alternativas (BRASIL, 2002). 

Em 07 de abril de 2005, o relator, deputado Rogério Teófilo (PPS/AL), pela Comissão 

de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, apresentou suas razões para a rejeição do PL 

n⁰ 6.001/2001, bem como de seu apenso, o PL n⁰ 6.484/2002. Segundo o voto do relator, 

 

em que pese a identidade de argumentação na justificação de ambos Projetos de Lei, 

esse tema é bastante polêmico. A jurisprudência tem sido pacífica quanto à 

injuridicidade do tema proposto pelos nobres parlamentares. Em 24 de abril de 2002, 

o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que a educação dos filhos 

em casa pelos pais é um método alternativo que não encontra amparo na lei superior45. 

  

O deputado cita uma interpretação literal da Constituição Federal de 1988 e da LDBEN 

n⁰ 9.394/96 no sentido da obrigatoriedade de matrícula na instituição escolar, o que 

inviabilizaria a Educação Domiciliar por falta de autorização legal. 

Para o deputado Rogério Teófilo (PPS/AL), em suas razões de fundamentação do voto 

pela rejeição da Educação Domiciliar,  

 

a Educação Domiciliar contraria a Constituição Federal e a legislação vigente, que 

define a obrigatoriedade do ensino, no contexto da qual essa questão precisa ser 

analisada. Portanto, não bastaria a aprovação desse Projeto de lei, mas seriam 

necessárias modificações no texto constitucional e na LDB. A obrigatoriedade do 

ensino consiste em um dever de mão dupla - da sociedade, via Poder Público, e das 

famílias, via pais ou responsáveis - de assegurar a escolarização de crianças e 

adolescentes, como garantia também de um duplo direito - o das crianças e 

adolescentes e o da própria sociedade, pois a educação escolar não é apenas o espaço 

social onde se dá a transmissão, construção e reconstrução do conhecimento 

socialmente produzido e acumulado pela humanidade ao longo de sua história, mas 

também, e principalmente, o lugar de socialização dos indivíduos e de formação do 

cidadão.  Portanto, ao impedir que os pais deixem de matricular seus filhos na escola, 

a sociedade protege-se de uma formação deficiente para a cidadania, a qual somente 

pode se dar no espaço público da escola e não no espaço privado da família. A 

formação para o exercício consciente da cidadania pressupõe o convívio com grupos 

mais numerosos do que o familiar e o estabelecimento de relações diferentes das 

amparadas em laços de parentesco46. 

 

Finalizando seus argumentos47 pela rejeição à proposta de Educação Domiciliar, o 

deputado Rogério Teófilo (PPS/AL) apresenta outra razão, já que para ele  

 

                                            
45 Essa transcrição foi extraída das razões do voto do relator no PL n.⁰ 6.001/2001 e PL n.⁰  6.484/2002 que 

encontram-se no ANEXO D (p. 152) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
46 Essa transcrição foi extraída das razões do voto do relator no PL n.⁰  6.001/2001 e PL n.⁰  6.484/2002 que 

encontram-se no ANEXO D (p. 152) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
47 Considerando a significativa importância desses argumentos, os mesmos serão retomados e analisados na fase 

conclusiva dessa pesquisa. Deixo de realizar essa análise nesse momento, a fim de não comprometer a sequência 

lógica da apresentação do trâmite dos projetos de lei. 
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os pais ou responsáveis têm o direito de escolher a escola na qual querem matricular 

seus filhos, podendo optar entre a rede pública de ensino e as escolas privadas, de 

acordo com suas convicções filosóficas, éticas, políticas e/ou religiosas. É bem 

verdade que somente as famílias com poder econômico para pagar mensalidades 

escolares conseguem usufruir desse direito de escolha da escola de seus filhos.  Porém, 

são exatamente essas famíias que os Projetos de Lei em análise pretendem beneficiar. 

De fato, as justificações das duas propostas contêm argumentos de natureza 

claramente elitista, pois somente poderiam usufruir do direito ao ensino em casa 

famílias com formação escolar adequada e tempo disponível, o que restringiria tal 

direito às camadas da população com alta escolaridade e maior poder aquisitivo. Da 

mesma forma, a principal vantagem atribuída à educação familiar é evitar o contato 

das crianças e adolescentes com a violência e as drogas. Tratar-se-ia, pois, de salvar 

os filhos das classes alta e média, enquanto os filhos das classes menos favorecidas 

continuariam sujeitos a esses males, entre outros motivos, gerados pela enorme 

concentração de riqueza e renda que caracteriza a sociedade brasileira. Em lugar de 

enfrentar a falência do sistema de educação escolar convencional de forma a 

beneficiar a todos os brasileiros, os Projetos em exame objetivam salvar algumas 

crianças e adolescentes desse sistema falido, enquanto a maioria delas permaneceria 

a ele submetida48. 

 

Decorrido o prazo para recursos ao parecer do relator sem que nenhuma oposição fosse 

identificada, o PL n⁰ 6.001/2001 apensado ao PL n⁰ 6.484/2002 foi arquivado. 

Em 2004, mais dois Projetos de Lei referentes, indiretamente, a Educação Domiciliar 

foram propostos e estão pontos para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania 

desde junho de 201349. Tais projetos dispõem sobre o atendimento educacional especializado 

em classes hospitalares50. 

                                            
48 Essa transcrição foi extraída das razões do voto do relator no PL n.⁰  6.001/2001 e PL n.⁰  6484/2002 que 

encontram-se no ANEXO D (p. 152) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
49 Decorridos dez anos desde a propositura do projeto de lei, o Congresso Nacional ainda não conseguiu se 

manifestar em votação definitiva a respeito do tema contido no PL n.⁰  4.191/2004.  
50 Embora não tratem diretamente da Educação Domiciliar, mereceram registro esses dois projetos de lei porque, 

indiretamente, se aprovados, contribuiriam para o entendimento do funcionamento da Educação Domiciliar, 

conforme passo a descrever a seguir: 

Em 05 de outubro de 2004, o deputado Wladimir Costa (PMDB/PA) apresentou nova proposta envolvendo o tema 

Educação Domiciliar, o PL  n.⁰  4.191/2004. Na verdade, tratava-se de uma situação específica que o PL procurava 

regulamentar, qual seja, a questão dos estudantes que se encontravam impossibilitados de frequentar regularmente 

uma escola por estarem com limitações de saúde. O PL dispunha, então, sobre o atendimento educacional 

especializado em classes hospitalares e por meio de atendimento pedagógico domiciliar às crianças, jovens e 

adultos impossibilitados de frequentar as aulas.  

Em 17 de dezembro de 2004, determinou-se o apensamento desse a um novo PL, o PL n.⁰ 4.610/2004, de autoria 

do deputado Marcos de Jesus (PL/PE) que também tratava do acesso à educação de crianças e adolescentes 

internados em hospitais e outras instituições de atendimento à saúde. A diferença é que esse PL n.⁰  4.610/2004 

pretendia uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente a fim de garantir esse direito. 

Após o apensamento, ambos os projetos de lei seguiram para a Comissão de Seguridade Social e Família, sendo 

designada por relatora a deputado Laura Carneiro (PFL/RJ). O parecer da deputada Laura foi pela aprovação do 

PL n.⁰  4.191/2004 e pela rejeição do PL n.⁰ 4.610/2004.  

Encerrada a legislatura 2003-2006, o PL  n.⁰  4.191/2004 foi arquivado, levando-se em conta o Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados. Em abril de 2007 foi desarquivado, a pedido do deputado Wladimir Costa, sendo 

designada nova relatora na Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Solange Almeida (PMDB/RJ) 

que opinou pela aprovação do PL  n.⁰  4.191/2004, tendo apresentado emenda a este com relação ao art. 1º., bem 

como pela rejeição do PL n.⁰ 4.610/2004. 

O PL n⁰ 4.191/2004 seguiu, então, para a Comissão de Educação e Cultura, sendo designado como relator o 

deputado Professor Setimo (PMDB/MA) que opinou pela aprovação da proposta com as emendas sugeridas pela 
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Em 05 de junho de 2008 mais uma proposta legislativa surgiu no Congresso Nacional 

através do PL n⁰ 3.518/200851 de autoria dos deputados Henrique Afonso (PT/AC) e Miguel 

Martini (PHS/MG). Esse projeto era bem mais específico quanto a possibilitar a Educação 

Domiciliar como modalidade de ensino no Brasil. 

O PL n⁰ 3.518/2008 pretendia acrescentar parágrafo ao art. 81 da LDBEN n⁰ 9.394/96, 

a fim de admitir e reconhecer a modalidade de Educação Domiciliar no nível básico, desde que 

ministrada no lar, por membros da própria família ou guardiões legais. Segundo o PL, é dever 

do Estado facilitar e não obstruir a modalidade educacional conhecida como Educação 

Domiciliar. 

De acordo com o texto da proposta: 

Art. 1º. (...) 

I - Os pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes em regime de Educação 

Domiciliar deverão usar os serviços de uma escola institucional como base anual para 

avaliação do progresso educacional, conforme regulamentação dos sistemas de 

ensino.  

 II - A avaliação dar-se-á em conformidade com as diretrizes nacionais estabelecidas 

nesta Lei e currículos nacionais normatizados pelo Conselho Nacional de Educação.  

III - Os pais serão responsáveis perante a escola pelo rendimento das avaliações do 

estudante em regime de Educação Domiciliar. Se as notas dos teste (sic) básicos de 

leitura, escrita e matemática da criança ou o adolescente forem abaixo do mínimo do 

rendimento escolar nacional, no final do ano a licença para a educação em casa será 

mudada para licença temporária, dando-se aos pais ou guardiães (sic) mais um ano 

escolar de recuperação a fim de que o estudante possa tirar notas conforme ou acima 

do mínimo de rendimento escolar nacional. Caso contrário, a licença para educar em 

casa será cancelada no final do ano escolar de recuperação e a criança deverá 

freqüentar (sic) uma escola institucional no ano escolar seguinte (BRASIL, 2008a).  

 

Nos argumentos de sua justificativa, o PL n⁰ 3.518/2008 indica que, na forma do art. 

209 da Constituição Federal, “o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as 

normas gerais da educação nacional e sob condições de autorização e avaliação de qualidade 

pelo poder público” (BRASIL, 2008a). Sendo assim, o ensino não deveria ser considerado 

monopólio da instituição escolar. 

                                            
deputada Solange Almeida (PMDB/RJ) e pela rejeição do PL n⁰ 4.610/2004, por entender que o mesmo já está 

acolhido na abrangência do PL n⁰ 4.191/2004. 

Seguindo para a Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, o PL n⁰ 4.191/2004, apensado ao PL n⁰ 
4.610/2004 recebeu por relator o deputado Severiano Alves (PDT/BA) que entendeu pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa das propostas e suas emendas. O deputado Geraldo Pudim (PMDB/RJ), também 

designado como relator desse PL, opinou da mesma forma que o relator, o deputado Severiano Alves (PDT/BA). 

Encerrada a legislatura 2007-2010 o PL n⁰ 4.191/2004 foi novamente arquivado na forma do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados. Por requerimento do deputado Wladimir Costa, o PL n⁰ 4.191/2004 foi desarquivado, 

bem como o seu apenso, o PL n⁰ 4.610/2004. Novo relator, o deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC), foi 

designado na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania e apresentou em junho de 2013 seu voto pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das propostas e das emendas. Esse PL encontra-se pronto 

para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania desde junho de 2013. 
51 ANEXO G, p. 166.  
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Na visão dos deputados Henrique Afonso e Miguel Martini, o Ensino Domiciliar 

permitiria adequar o processo ensino-aprendizagem às necessidades de cada criança e ensejaria 

um espaço de intensa convivência e educação ou aprendizado mútuo para a família. O PL n⁰ 

3.518/2008 reforçava o “insubstituível papel da famíla na educação de seus filhos”. 

O PL n⁰ 3.518/2008 foi encaminhado à Comissão de Educação e Cultura, cuja relatora 

designada foi a deputada Nice Lobão (DEM/MA). Considerando que a deputada não se 

manifestou no tempo determinado pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, outro 

relator foi designado, assumindo, então, o deputado Gastão Vieira (PMDB/MA). Mais uma vez 

o PL n⁰ 3.518/2008 foi devolvido sem manifestação. 

Em 22 de dezembro de 2008, foi apensado a este PL n⁰ 3.518/2008 o PL n⁰ 4.122/2008, 

de autoria do deputado Walter Brito Neto (PRB/PB). O PL n⁰ 4.122/2008  pretendia a alteração 

da redação do caput do art. 81 da LDBEN n⁰ 9.394/96 para inclusão da Educação Domiciliar 

nos seguintes termos: 

 

É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, bem 

como a prática do ensino domiciliar, desde que obedecidas as disposições desta Lei.  

Parágrafo único – O regime de Educação Domiciliar será regulamentado pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, 2008b). 

 

O PL n⁰ 4.122/2008 também realizaria uma alteração no art. 24 da LDBEN n⁰ 9.394/96 

e no art. 56 do ECA, Lei n⁰ 8.069/90. De acordo com essas alterações, excluiria da obrigação 

de frequência mínima à escola os alunos em regime de Educação Domiciliar, bem como 

excetuava o dever dos dirigentes de estabelecimentos escolares de comunicarem faltas 

reiteradas quando os alunos estivessem sob o regime da Educação Domiciliar. 

Novo relator foi designado na Comissão de Educação e Cultura. Dessa vez a deputada 

Bel Mesquita (PMDB/PA) assumiu a função e, em 09 de junho de 2009, apresentou parecer 

pela rejeição de ambos os projetos de lei. 

As razões apresentadas pela deputada Bel Mesquita para embasar sua rejeição à 

proposta estão, segundo seu entendimento, no fato de que  

 

as experiências desta natureza existentes no Brasil confrontam princípios 

constitucionais, contrariam o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que exigem matrícula das crianças 

e adolescentes nos estabelecimentos de ensino da rede formal de educação do País52. 

 

                                            
52 Essa transcrição foi extraída das razões do voto da relatora no PL n.⁰  3.518/2008 e PL n.⁰  4.122/2008 que 

encontram-se no ANEXO L (p. 187) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
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Ela cita, ainda, que essa seria a posição do Ministério Público, já que, em Minas Gerais, 

pronunciou-se contra um casal residente na cidade de Timóteo devido ao fato de educarem seus 

filhos menores em casa, fazendo-os responder pelo crime de abandono intelectual. Além de 

citar outro caso análogo envolvendo um casal de Anápolis/GO, a deputada Bel Mesquita trouxe 

para suas argumentações a posição de educadores que afirmam que “as funções da escola de 

forma alguma se resumem ao ensino e apontam que a socialização da criança e do jovem, no 

convívio escolar, tem um papel importantíssimo em suas vidas”53. 

O parecer da deputada teve como embasamento a posição da educadora Guiomar Namo 

de Mello, para quem 

a escola não é necessária apenas pelo conhecimento que transmite, mas pelo contexto 

no qual ele é transmitido. É fundamental que a criança constitua conhecimentos, que 

ela aprenda a negociá-los, a compartilhá-los. A família pode fornecer condições de 

socialização de outras formas, mas o difícil é ter esse contexto de sala de aula, de 

coletivo54. 

 

No parecer utiliza-se, ainda, da posição de outros educadores para fundamentar a 

rejeição ao projeto que pretende a Educação Domiciliar. Segundo o professor titular da 

Faculdade de Educação da USP, Nelio Bizzo, “os pais não têm apenas o direito de ter escola 

para os filhos, mas os seus filhos têm, igualmente, o direito à escola. No mesmo sentido, o 

professor e educador mineiro Carlos Roberto Jamil Cury lembra ainda que a escola é uma forma 

de socialização institucional voltada para a superação do egocentrismo”55. Ainda segundo Jamil 

Cury, o processo de educação escolar limitado ao âmbito familiar corre o risco de “reduzir o 

campo de um pertencimento social mais amplo”56. 

O parecer da deputada lembra, também, uma matéria publicada na imprensa nacional, 

na qual se demonstrava a polêmica despertada pelo Ensino Domiciliar em países onde sua 

prática é legalmente reconhecida. Cita-se o caso de 200 mil pais e mães da Califórnia, 

praticantes do Ensino Domiciliar, que teriam que obter o título de professor para manter a 

prática, além de casos na Espanha onde pais recorrem à Justiça para assegurarem o direito de 

educarem seus filhos em casa e na Alemanha onde um Tribunal recusou por unanimidade o 

pedido de um casal que, por convicções religiosas, apelava pelo direito de ensinar os cinco 

filhos em casa. 

Com esses argumentos, a deputada Bel Mesquita encerrou seu parecer dizendo: 

                                            
53 Essa transcrição foi extraída das razões do voto da relatora no PL n.⁰ 3.518/2008 e PL n.⁰  4.122/2008 que 

encontram-se no ANEXO L (p. 187) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Idem. 
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Senhores Deputados e Deputadas da Comissão de Educação e Cultura: à luz dos 

argumentos precedentes, e por entender que a experiência e a vivência cotidianas na 

escola são fundamentais tanto para a aprendizagem quanto para a vida, a conformação 

do caráter e da personalidade das crianças e adolescentes, peço-lhes o indispensável 

apoio para a rejeição tanto do Projeto de lei nº 3.518, de 2008, (...) quanto de seu 

apensado, o Projeto de lei nº 4.122/2008 (...)57. 

 

Após o encaminhamento do parecer pela rejeição, o deputado Lobbe Neto (PSDB/SP) 

apresentou Requerimento solicitando a realização de audiência pública para discutir o PL n⁰ 

3.518/2008. Embora o requerimento tenha sido aprovado em reunião ordinária da Comissão de 

Educação e Cultura, a audiência não chegou a acontecer. Foi, então, designada a deputada 

Nilmar Ruiz (PR/TO) como nova relatora na Comissão de Educação e Cultura, mas o PL foi 

devolvido sem manifestação, o que gerou designação de novo relator. Dessa vez o deputado 

Waldir Maranhão (PP/MA) assumiu a tarefa. 

Contudo, encerrada a legislatura 2007-2010, o PL n⁰ 3.518/2008 foi arquivado de 

acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados58. Em fevereiro de 2011, um dos 

autores do PL n⁰ 3.518/2008, o deputado Henrique Afonso, apresentou requerimento para 

desarquivamento do mesmo. 

Em setembro de 2011, o relator, deputado Waldir Maranhão (PP/MA), apresentou seu 

parecer em nome da Comissão de Educação e Cultura pela rejeição do PL n⁰ 3.518/2008 usando 

os mesmíssimos fundamentos do parecer da deputada Bel Mesquita citados anteriormente. 

Levado à pauta de reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura o parecer foi aprovado 

por unanimidade. Diante disso, o PL n⁰ 3.518/2008 foi arquivado em razão de sua rejeição na 

Comissão competente para analisar o mérito. 

Em 08 de dezembro de 2009, o deputado Wilson Picler (PDT/PR) apresentou  uma 

Proposta de Emenda à Constituição Federal, a PEC n⁰ 444/200959, objetivando acrescentar um 

§ 4º ao seu art. 208 que regulamentaria a Educação Domiciliar no país. Trata-se, aqui, de uma 

                                            
57 Essa transcrição foi extraída das razões do voto da relatora no PL n.⁰ 3.518/2008 e PL n.⁰ 4.122/20082 que 

encontram-se no ANEXO L (p. 187) deste trabalho, podendo ser consultado pelo leitor quando necessário. 
58 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados constitui norma aprovada pelo próprio órgão congressista, que 

visa organizar as funções próprias dessa casa legislativa. De acordo com o art. 105 do Regimento Interno, “finda 

a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da 

Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem 

eles, salvo as: I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II – já aprovadas em turno único, em primeiro 

ou segundo turno; III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV – de iniciativa popular; V – de 

iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. Parágrafo único. A proposição poderá ser 

desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira 

sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se 

encontrava” (BRASIL, 2014, p. 92). 
59 ANEXO K, p. 182. 
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proposta de alteração da Carta Magna e não de uma lei ordinária. Isso significa que a Educação 

Domiciliar se consolidaria como modalidade válida de educação, posto que a Constituição é 

fundamento de validade das demais normas.  

A PEC n⁰ 444/2009 possui a seguinte redação: 

 

O Poder Público regulamentará a Educação Domiciliar, assegurado o direito à 

aprendizagem das crianças e jovens na faixa etária da escolaridade obrigatória por 

meio de avaliações periódicas sob responsabilidade da autoridade educacional 

(BRASIL, 2009a) 60. 

 

As justificativas da PEC n⁰ 444/2009 reconhecem que os debates sobre a Educação 

Domiciliar vêm se intensificando nos últimos anos, sendo que uma das razões são os pais que 

optaram por educar seus filhos em casa estarem questionando judicialmente a vedação. Cita-se 

o caso da família de Anápolis/GO em 2001 que chegou até o STF61 onde o pleito foi indeferido 

com evocação do texto constitucional. Outro exemplo citado nas justificativas da PEC n⁰ 

444/2009 por seu autor, o deputado Wilson Picler, foi o caso da família Nunes, de Timóteo/MG, 

que, em 2006, deu início a uma batalha judicial pelo direito de educar em casa os filhos. O casal 

responde a um processo cível, por infração ao ECA, correndo o risco de perder a guarda dos 

filhos, e outro na esfera penal por crime de abandono intelectual. Por fim, há a citação do caso 

da família Faria da Silva, de Maringá/PR, que decidiu educar os filhos em casa. 

Outro motivo pelo qual se intensifica o debate em torno da Educação Domiciliar, 

segundo a PEC n⁰ 444/2009, é o fato de tramitarem vários projetos de lei sobre o assunto no 

Congresso Nacional, conforme se está demonstrando nessa pesquisa. 

Para o deputado Wilson Picler, considerando que a interpretação que prepondera é a de 

que a Constituição Federal não permite a adoção da Educação Domiciliar no Brasil, faz-se 

necessário alterar o texto constitucional para viabilizar a prática dessa modalidade educacional. 

Ele cita, ainda, que a Educação Domiciliar é adotada em vários países como Austrália, Canadá, 

França, Inglaterra, Irlanda e alguns estados dos Estados Unidos da América que, segundo 

informa, agrega mais de 1 milhão de adeptos (BRASIL, 2009a). 

Os argumentos do deputado Wilson Picler avançam no sentido de que  

 

O Estado não pode obrigar os pais a enviar seus filhos a nenhum determinado tipo de 

escola, mas, como guardião do bem comum, deve assegurar que as crianças recebam 

um mínimo de educação moral, intelectual e social. É para dar consequência a 

                                            
60 ANEXO K, p. 182.  
61 Na verdade, trata-se do Mandado de Segurança n.⁰ 7.407 DF impetrado pela família Vilhena Coelho e que 

chegou até o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não Supremo Tribunal Federal (STF) como mencionado na 

justificativa da PEC n.⁰  444/2009. 
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princípios já consagrados na Constituição Federal de 1988 que formulamos a presente 

alteração do texto constitucional (BRASIL, 2009a) 62. 

 

Segundo justificativa do autor da PEC  

é possível amparar a experiência da Educação Domiciliar em nosso País, por um lado, 

com base nos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, 

assegurando aos pais e responsáveis o direito de escolher o tipo de educação que 

querem dar a seus filhos e, por outro lado, garantindo às crianças e aos adolescentes 

o direito à educação, ou seja, à aprendizagem dos conteúdos mínimos fixados para os 

ensinos fundamental e médio obrigatórios, com a recente extensão da obrigatoriedade 

do ensino também à faixa etária correspondente ao ensino médio pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009 (BRASIL, 2009a). 

 

Para tanto, há necessidade de regulamentação do direito à Educação Domiciliar, a fim 

de que os pais ou responsáveis possam  

 

obter da autoridade competente a autorização para educar seus filhos em casa e que 

as crianças e jovens sejam regularmente avaliados pela rede oficial de ensino e, como 

em algumas experiências internacionais, a renovação dessa autorização esteja 

condicionada ao seu bom desempenho nessas avaliações. Cumpridas essas condições, 

não há porque o Estado não permitir às famílias brasileiras que assim o desejarem que 

seus filhos ou tutelados sejam educados em casa (BRASIL, 2009a63). 

 

O deputado Wilson Picler entende que somente a iniciativa da alteração constitucional 

poderá abrir definitivamente o caminho para a Educação Domiciliar no Brasil. 

A PEC foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, tendo 

sido designado relator o deputado Marçal Filho (PMDB/MS) em 23 de maio de 2011. Em 

agosto de 2011, o relator apresentou seu parecer pela admissibilidade formal e material da 

proposta. Aberta vista conjunta aos deputados Alessandro Molon e Jilmar Tatto, este último 

requereu retirada de pauta da PEC, o que foi aprovado na reunião ordinária da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania de 30 de novembro de 2011. Desde então, a PEC 444/2009 

encontra-se pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

dos Deputados. 

O último projeto de lei sobre Educação Domiciliar proposto na Câmara dos Deputados, 

atualmente ainda em tramitação, foi apresentado em 08 de fevereiro de 2012 pelo deputado 

Lincoln Portela (PR/MG). 

O deputado Lincoln Portela, autor do projeto que pretende a admissão da Educação 

Domiciliar no Brasil, justifica sua pretensão com base na inexistência de impedimento para que 

o ensino, embora tradicionalmente feito por via de educação escolar, seja oferecido em 

                                            
62 ANEXO K, p. 182.  
63 Idem. 
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ambiente domiciliar, desde que assegurada a qualidade e o devido acompanhamento pelo Poder 

Público que funcionaria como certificador. Segundo o deputado, garantir essa liberdade 

“reconhece o direito de opção das famílias com relação ao exercício da responsabilidade 

educacional para com seus filhos” (BRASIL, 2009a).  

O próprio deputado, no texto da proposta apresentada, reconhece que a matéria já foi 

objeto de proposições anteriores que foram, recorrentemente, rejeitadas. 

O PL n⁰ 3.179/2012 foi recebido pela Comissão de Educação e de Cultura em março de 

2012, tendo sido designado para relatoria o deputado Waldenor Pereira (PT/BA). Contudo, o 

parlamentar devolveu o PL sem manifestação. Designado, então, como novo relator, o deputado 

Maurício Quintella Lessa (PR/AL), em 07 de novembro de 2012, apresentou seu parecer 

pugnando pela aprovação, sem emendas, da proposta de Educação Domiciliar. 

Em seu parecer, o deputado Maurício Quintella Lessa, já indica, de início a importância 

da questão da Educação Domiciliar. Após exposição das previsões legais na Constituição, na 

LDBEN e no Código Civil acerca do direito dos pais à educação dos filhos, o parecer apresenta 

dados da Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED) com a informação de que pelo 

menos 400 famílias brasileiras já educam seus filhos em casa pelos mais variados motivos. 

Dentre esses motivos, cita: descrença no ensino tradicional, medo da violência, disseminação 

das drogas nas escolas, prática odiosa do bullying, questões religiosas. 

O deputado cita, também, em seu parecer, outros países que permitem a prática do 

ensino domiciliar, dando o exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra onde o homeschooling 

é bastante disseminado, Portugal onde o ensino doméstico é legal, China onde a questão é 

defendida por especialistas que estabelecem leis que apoiam as famílias que fazem essa opção, 

Espanha onde cresce o movimento em defesa do ensino domiciliar, mas a questão ainda não é 

legalizada. 

Enviado para a Comissão de Educação em 12 de junho de 2013, a deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) foi designada relatora e apresentou em 10 de julho de 2013 

o expediente REQ-299/2013 CE requerendo a realização de audiência pública. Registre-se que 

a solicitação de audiência pública foi sugerida pela Associação Nacional de Educação 

Domiciliar (ANED). 

Então, às 15:03h do dia 12 de novembro de 2013, na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados, iniciou-se uma audiência pública para discutir a possibilidade da Educação 

Domiciliar no Brasil. Contudo, esta não foi a primeira vez que a sociedade civil se manifestou 

em audiência pública sobre a Educação Domiciliar. Outra reunião da mesma natureza já havia 

sido realizada na Comissão de Legislação Participativa, em 12 de junho de 2013. Abaixo, segue 
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o relato minuscioso do debate em ambas as audiências públicas. Embora possa exigir esforço e 

atenção do leitor, em razão dos detalhes, procurou-se manter fidelidade às falas dos presentes 

à audiência pública, de forma a permitir a compreensão do posicionamento dos representantes 

da sociedade em relação à Educação Domiciliar o mais próximo possível de seus anseios. 

 

 

3.4  EDUCAÇÃO DOMICILIAR: manifestação da sociedade nas audiências públicas 

promovidas pelo Legislativo 

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, audiência pública 

constitui uma reunião que pode ser realizada em conjunto com a sociedade civil para instruir 

matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, 

atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade 

interessada (BRASIL, 2014, p. 158). 

Vários outros projetos de lei, como o citado anteriormente (PL n⁰ 3.179/2012), já foram, 

na história recente de nosso país, rejeitados, como antes relatado. Contudo, a força da discussão 

e o tom das audiências públicas realizadas parecem indicar que, dessa vez, há algo diferente 

neste debate.  

 

 

3.4.1 Audiência pública na Comissão de Legislação Participativa64 

Em 12 de junho de 2013, em razão da solicitação n.⁰ 60 feita pela Associação Nacional 

de Educação Domiciliar (ANED), foi realizada uma audiência pública para debater o tema da 

Educação Domiciliar no Brasil, com o objetivo de subsidiar a votação do PL n.⁰ 3.179/2012. 

Esta primeira audiência pública foi realizada na Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados, cujo objetivo é, justamente, facilitar a participação da sociedade no 

processo de elaboração legislativa.  Através desta Comissão, a Câmara dos Deputados abre à 

sociedade civil um canal de acesso ao sistema de produção de normas, convidando o cidadão 

comum e as entidades representativas da sociedade civil a levar diretamente ao Parlamento sua 

percepção dos problemas, demandas e necessidades da vida cotidiana (BRASIL, 2013, p. 1).  

Estiveram presentes a esta audiência, além do presidente da Comissão de Legislação 

                                            
64 Os dados para o relato desta audiência pública nesta pesquisa foram colhidos nas notas taquigráficas elaboradas 

pelo Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documen tos/notas-

taquigraficas/NT12.06.13AudinciaPblicaEducaoDomiciliar.pdf. Acesso em 18 de abril de 2014.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documen%20tos/notas-taquigraficas/NT12.06.13AudinciaPblicaEducaoDomiciliar.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documen%20tos/notas-taquigraficas/NT12.06.13AudinciaPblicaEducaoDomiciliar.pdf
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Participativa e autor do PL n.⁰ 3.179/2012, deputado Lincoln Portela (PR/MG)65, os seguintes 

representantes da sociedade civil: Ricardo Iene Dias (diretor de relações institucionais da 

ANED), Fábio Stopa Schebella (pedagogo e educador), Alexandre Magno Fernandes Moreira 

(diretor jurídico da ANED), Remi Castioni (professor da Faculdade de Educação da UnB), 

André de Holanda Padilha Vieira (sociólogo), Elizângela Treméa Fell (advogada, doutora em 

Educação pela PUC/SP, professora e pesquisadora da UNIOESTE/PR) e Séfora  Azevedo 

(representante da Defensoria Pública Federal). 

Abrindo a reunião, o presidente, deputado Lincoln Portela (PR/MG), informou que o 

objetivo era o debate da Educação Domiciliar, a fim de conhecer as vantagens dessa modalidade 

de ensino, entender as polêmicas que envolvem o tema e a necessidade de regulamentação para 

torná-la uma opção segura, do ponto de vista jurídico, para as famílias. Também esclareceu que 

não se pretendia, naquele momento, entrar em “questões de fundo da Educação Domiciliar” 

nem em aspectos estatísticos relacionados à sua disseminação no mundo, mas sim extrair dos 

convidados informações colhidas na experiência prática e em estudos. Após tecer breves 

comentários históricos sobre a ampliação do ensino obrigatório no Brasil, formou a mesa de 

exposições com os participantes citados. Registrou, ainda, a presença de Indira Ernesto Silva 

Quaresma (conselheira da Seccional da OAB/DF) e dos deputados Paulo Freire (PR/SP), 

Waldir Maranhão (PP/MA), padre José Linhares (PP/CE) e Padre Ton (PT/RO). 

O deputado Paulo Freire (PR/SP) fez questão de registrar a importância da audiência 

pública, já que, segundo sua opinião, trata-se-ia de uma assunto que a Câmara dos Deputados 

“está lutando há muito tempo” (BRASIL, 2013, p. 3). O deputado Waldir Maranhão (PP/MA), 

sob o argumento de ser professor e já ter exercido cargos de diretor e reitor,  destacou a 

oportunidade para “compreender com maior profundidade esse exercício do aprendizado dentro 

de uma dialética de romper paradigmas”. Lembrou que, em outro momento de discussão da 

Educação Domiciliar na Câmara dos Deputados, teve posição divergente, mas estaria disposto 

a ter um novo olhar, recolhendo melhor as contribuições da audiência pública e refletindo, 

ampliando seu horizonte, para poder, “quem sabe”, passar a “convergir de forma positiva” 

(BRASIL, 2013, p. 3). Essa fala do deputado Waldir Maranhão (PP/MA) indica que a Educação 

Domiciliar não tem posição formada, ainda, no Congresso Nacional e que a exposição do 

                                            
65 O deputado Lincoln Portela foi presidente da Comissão de Legislação Participativa em 2013, quando realizada 

esta audiência pública. Contudo, em 2014, assumiu a presidência desta comissão o deputado Zequinha Marinho 

(PSC/PA), segundo informações obtidas no site da Câmara dos Deputados. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/conheca-a-

comissao/presidencia. Acesso em 15 de maio de 2014. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/conheca-a-comissao/presidencia
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/conheca-a-comissao/presidencia
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assunto através da audiência pública tem a função de esclarecer os parlamentares, a fim de que 

estes exerçam sua função legislativa.  

Agradecendo a presença do deputado Waldir Maranhão (PP/MA), o deputado Lincoln 

Portela (PR/MG), frisou a constitucionalidade do PL. Segundo ele, a Constituição de 1988 não 

especificou quais seriam os poderes ou os deveres da família em relação à escola, não disse 

qual seria a participação dos pais. Daí, considerar que a sociedade vive num “limbo”, porque 

os pais “têm toda a liberdade constitucional – estamos num Estado Democrático de Direito – 

de participar dessa maneira [através da Educação Domiciliar]” (BRASIL, 2013, p. 4). Neste 

ponto, o deputado Lincoln Portela reconheceu a existência de uma lacuna legislativa que deixa 

sem segurança os pais e adeptos da prática de homeschooling no Brasil, motivo pelo qual faz-

se necessária a sua regulamentação legal. 

O deputado (padre) José Linhares (PP/CE) ressaltou a amplitude do tema da Educação 

Domiciliar por ele não ser reconhecido pela grande maioria da população brasileira. Além disso, 

disse entender que sem a Educação Domiciliar não há a “estrutura basilar de uma sociedade” 

que é a família (BRASIL, 2013, p. 5) e, por isso, apoiaria o projeto do deputado Lincoln Portela 

(PP/MG). Este, por sua vez, registrou que, inclusive o Vaticano, já se manifestou em favor da 

Educação Domiciliar66. 

Iniciadas as explanações dos presentes, a primeira foi feita por Ricardo Iene Dias que 

iniciou dizendo que estava sendo construída a história da Educação Domiciliar no Brasil para 

que as famílias não mais fossem processadas por uma interpretação de lei e que para que 

deixassem de se sentir ameaçadas. Disse, ainda, que não se pode permitir que tirem de um pai 

a guarda de um filho ou lhe mandem para a cadeia pelo “simples fato de ele estar cuidando dos 

filhos” (BRASIL, 2013, p. 9). Afirmando-se emocionado pelo fato de relatar a experiência 

própria e não um estudo acadêmico, apresentou-se como um pai que está “fazendo a Educação 

Domiciliar”. Além de diretor de relações institucionais da ANED, ele afirmou que não possui 

títulos de formação acadêmica, é um publicitário. Segundo Ricardo Iene Dias, 

para a gente entender muito bem o processo de Educação Domiciliar, precisamos 

“desescolarizar” a nossa mente. Está no inconsciente coletivo a questão de que a 

escola faz parte da nossa sociedade, mas não foi sempre assim. Nem sempre a escola 

como conhecemos hoje fez parte da nossa sociedade. Aliás, a escola como 

conhecemos hoje, com aquela disposição, com um quadro, um giz, o professor ou a 

professora e as cadeiras enfileiradas não tem mais de 2 séculos, e a humanidade viveu 

                                            
66 O deputado se referiu à manifestação do representante da Santa Sé na ONU que, em abril de 2012, enviou 

comunicado ao órgão das Nações Unidas em que expressou que “o Estado tem de respeitar as escolhas que os pais 

fazem para seus filhos e evitar tentativas de doutrinação ideológica”. Para o observador da Santa Sé, os pais “têm 

o direito e o dever de escolher escolas cuja educação seja no lar, e eles têm o direito de possuir a liberdade de ter 

essa educação, que por sua vez tem de ser respeitada e facilitada pelo Estado”. Diponível em 

http://www.holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=380. Acesso em 19 de maio de 2014. 

http://www.holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=380
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muitos séculos antes disso, sem esse tipo de escola. Então, precisamos abrir a nossa 

mente para entender que a educação não é feita só na escola (BRASIL, 2013, p. 10).   

Ricardo Iene Dias informou que tem uma filha de 15 anos e um filho de 12 anos, ambos 

estudando em Educação Domiciliar e, segundo ele, sua filha resumiu esta modalidade na 

seguinte frase: “Você não precisa de uma escola para estudar nem de um professor para 

aprender” (BRASIL, 2013, p. 10). De acordo com sua explanação, não se trata de ser 

desnecessária a escola, mas que “a educação pode e deve ocorrer também fora dos muros da 

escola” (BRASIL, 2013, p. 10). 

A seguir, Ricardo Dias explicou que, 

em relação à escola no contexto mundial, precisamos entender que ela começou nas 

civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Ela tinha uma educação elitista, de sentido 

amplo, uma educação voltada para valores e condutas sociais básicas. Aprendia-se a 

ler, a escrever, comunicar-se e a fazer contas.   Depois, mais à frente, a escola foi 

influenciada pelo pensamento iluminista, pela Revolução Francesa. Começava a haver 

uma divisão entre educação e instrução. O pensamento iluminista, os ideais da 

Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial fizeram com que a escola fosse 

obrigatória. A maioria dos países começava a adotá-la como obrigatória. Mas ela (...) 

continuava sendo elitista (BRASIL, 2013, p. 10). 

 Continuando sua explanação, Ricardo Dias esclarece que sua função na 

audiência pública não seria falar da escola, mas, para entrar no contexto da Educação 

Domiciliar, precisava enfrentar o tema. Citou, então, o livro “A escola tem futuro? Das 

promessas às incertezas”, de Rui Canário, recomendando a leitura a todos. Sobre o livro, 

Ricardo Dias relatou que nele há a informação de que vivemos grande desenvolvimento 

tecnológico, mas também uma proporcional “imaturidade política e social”. Segundo sua 

interpretação, Rui Canário crê que essa imaturidade política e social seja consequência do 

modelo escolar. Então, Ricardo Dias se pôs a refletir sobre o modelo escolar brasieliro que, 

segundo ele, sofreu influências básicas da industrialização tardia e do regime militar, já que até 

os anos 1950 se preocupava mais com arte, reflexão e pensamento, embora também reconheça 

o caráter elitista desta escola em que “só os melhores ganhavam prêmios”. Até então a 

“educação era privilégio de poucos”. A industrialização teria trazido para o modelo escolar 

brasileiro de educação o lema “escola para todos” que acabaria por transformar a escola em 

uma indústria, fazendo com que a escola fosse seriada, fragmentada e, também, o conhecimento 

(BRASIL, 2013, p. 11-12). Outras marcas típicas da indústria teriam sido importadas para a 

escola como o sinal sonoro, por exemplo. E, assim, passou-se a produzir um conhecimento em 

série, tal qual o mercado de trabalho exigia. 
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Para ilustrar a sua fala, Ricardo Dias comentou, ainda, o livro “Pinóquio às avessas”, de 

Rubem Alves e Maurício de Souza, no qual, ao invés do boneco de madeira precisar ir à escola 

para se tornar um menino de verdade, um menino de verdade entra na escola e se torna um 

menino de madeira, já que lhe foi tirada a “capacidade de questionar, de brincar, de expandir 

sua criatividade, de buscar o conhecimento” (BRASIL, 2013, p. 12).  

A citação destes dois livros por Ricardo Dias parece demonstrar a intenção de 

fundamentar seus argumentos contrários à escola e, sobretudo, favoráveis à Educação 

Domiciliar subsidiado por obras de autores, cujo reconhecimento acadêmico e social 

sustentariam sua fala.  

Comentando a respeito das influências do regime militar sobre a escola brasileira, 

Ricardo Dias citou diversos termos como “grade curricular”, que lembraria prisão, “disciplina”, 

“prova”. Para ele, esse modelo “produz passividade, disciplina, ausência de questionamento e 

ausência de crítica. É um modelo de repetição” (BRASIL, 2013, p. 12). 

A seguir, Ricardo Dias, a partir de seu próprio questionamento, “o que é Educação 

Domiciliar?”, passou a esclarecer que a Educação Domiciliar é uma modalidade, um gênero de 

educação. Lembrou a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto à prioridade dos pais 

na escolha do gênero de educação a ser ministrada aos filhos e reforçou que  

os principais direcionadores e responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem 

são os pais do educando na Educação Domiciliar, e ela não ocorre numa instituição, 

mas no seio da família, não necessariamente em casa, mas em casa, na vizinhança, 

nos passeios. Educação Domiciliar é educação em todo o tempo (BRASIL, 2013, p. 

13). 

 

Sobre o que não seja Educação Domiciliar, Ricardo Dias informou que “não é um 

método de ensino, não é a utilização de material didático específico, não é a prática de tirar uma 

criança da escola, não é uma ideologia ou filosofia fechada” (BRASIL, 2013, p. 13). Também 

citou outros termos para designar Educação Domiciliar: “ensino doméstico”, em Portugal, 

“homeschooling”, termo internacional e “unschooling” que é a completa desescolarização. 

Outros termos usados são: ensino em casa, educação no lar, escola em casa, educação 

doméstica, educação não institucional e educação familiar. Para ele, o termo mais correto é 

“educação familiar desescolarizada”.  

Ricardo Dias, passou, então, a explanar sobre os motivos que levam um pai à prática da 

Educação Domiciliar. Para ele, não há um único motivo e dentre estes motivos estariam a 

insatisfação com a qualidade do ensino escolar, a “massificação da aprendizagem”, insatisfação 

com o ambiente escolar em razão de violência, insegurança, exposição às drogas e amizades 

indesejadas pelos pais e, por fim, o desejo de oferecer uma educação de qualidade para os filhos, 
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explorando o potencial deles e o de proporcionar uma socialização mais ampla, com pessoas de 

todas as faixas etárias (BRASIL, 2013, p. 13-14). O perfil das famílias interessadas em 

Educação Domiciliar seria de pais dispostos a investir tempo e recursos na formação intelectual 

de seus filhos, desejando participar mais ativamente desse processo. 

A seguir, passou a exaltar os benefícios da Educação Domiciliar, já que esta, segundo 

ele, proporcionaria maior amadurecimento, desenvolveria a disciplina de estudo, o gosto pelo 

aprendizado e estratégias de aprendizado, produzindo adultos seguros e com autoestima sólida, 

além de desenvolver o empreendedorismo (BRASIL, 2013, p. 14).  

Continuando a sua explicação sobre a Educação Domiciliar, Ricardo Dias disse como 

ocorreria o aprendizado que, segundo ele, não precisaria acontecer necessariamente na escola, 

mas sim pelo exemplo, pela experiência direta, pela suscitação da curiosidade, pela busca da 

informação etc. Com isso, “a criança organiza a informação recebida e começa a estabelecer 

hipóteses (...), checa essas hipóteses, confirma-as ou rejeita-as. Isso gera mais curiosidade, e o 

aprendizado não tem fim” (BRASIL, 2013¸ p. 14). Para Ricardo Dias, a escola impediria essa 

sequência do aprendizado quando fraciona o raciocínio com a fragmentação de aulas, de 

disciplinas e, para ele, educar no seio da família significaria “educar de forma integral, educar 

o tempo todo, significa convívio familiar, significa treino para o aprendizado, preparo para a 

vida, e todos aprendem juntos” (BRASIL, 2013, p. 15). 

Quando perguntado sobre a questão dos conteúdos, já que “a educação brasileira é 

conteudista”, ele explicou que “educar em casa não é ensinar conteúdo, é treinar o educando 

para aprender” (BRASIL, 2013, p. 15). E treinar para aprender seria ensinar a ser autodidata, a 

buscar o conhecimento. Ele criticou a “juventude analfabeta”, já que considera a existência de 

analfabetos funcionais que, “por mais que consigam juntar letras, formar palavras e frases, ele 

não consegue ler. Eles leem, mas não sabem o que leem, porque não foram ensinados a 

aprender. Eles foram ensinados a decorar. Na Educação Domiciliar todos aprendem juntos” 

(BRASIL, 2013, p. 15). Para ilustrar essa afirmação, Ricardo Dias comentou o seguinte: 

(...) um dia, uma repórter perguntou assim ao meu filho: “Você não acha que a 

professora está mais preparada que o seu pai e a sua mãe para lhe ensinar em casa?” 

(...) O meu filho, de 12 anos, respondeu: ‘Talvez a professora esteja até mais 

preparada, mas, quando meus pais não sabem, nós vamos pesquisar e toda a família 

aprende junta’. Eu fiquei muito feliz, porque essa é uma constatação do meu filho, 

não somente minha e de muitas famílias que estão aqui.  A Educação Domiciliar, meus 

queridos, é justa, é legal. Segundo a nossa interpretação, nós não estamos ferindo a 

Constituição, nem a legislação brasileira em absolutamente nada (BRASIL, 2013, p. 

15).   
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Finalizando sua fala na audiência pública, Ricardo Iene Dias disse que tentou, assim 

como outros pais, ter uma escola melhor, mas se cansou de tentar e, agora, gostaria de ter outra 

opção. 

De toda a explanação de Ricardo Dias, é possível antecipar conclusões no sentido de 

que a Educação Domiciliar é uma realidade no país, já que ele próprio aplica esta modalidade 

com seus dois filhos. Além disso, ficou claro que ele representa o desejo dos pais que querem 

outra opção de ensino para os filhos que não passe, obrigatoriamente, pela escola. 

Outro a apresentar argumentos favoráveis à Educação Domiciliar foi Remi Castioni que 

confessou ser bem limitado o seu conhecimento sobre o assunto, mas que gostaria de colaborar 

com algumas ideias. Deixou claro que faz parte de uma universidade e de uma faculdade que 

formam professores para atuar na escola, mas que é necessário ser tolerante com as ideias, 

evitando os constrangimentos que estão sendo vivenciados por famílias que tomaram a decisão 

da Educação Domiciliar, já que seria preciso reconhecer a diferença. Ele citou Anísio Teixeira 

que, para ele, foi o maior propagandista da educação no país e que teria se inspirado em John 

Dewey que, por sua vez, estabeleceu um modelo de organização escolar que tinha por 

pressuposto um envolvimento da comunidade. Assim, ele fez uma relação entre as ideias 

pioneiras de reforma educacional pensada por Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação com o movimento da Educação Domiciliar. Para ele, tecnicamente, “não há segredo 

nenhum em educar um filho fora da escola”. Trouxe, ainda, o exemplo da Escola da Ponte, em 

Portugal, idealizada por José Pacheco67 que costuma contar “experiências fantásticas de 

processos de educação vivenciados no seio familiar com resultados expressivos” (BRASIL, 

2013, p. 18).  

A crítica em que Remi Castioni se concentrou foi sua preocupação quanto à uma 

iniciativa que se opõe à escola, fato que ele classificou como muito complicado, já que acredita 

que se o movimento da Educação Domiciliar enveredar por esse caminho, “haverá muita 

dificuldade para o movimento estabelecer suas ideias” (BRASIL, 2013, p. 19). Para ele, a 

                                            
67 “A Escola da Ponte situa-se em São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.  Abrangendo 

o Ensino Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, a escola apresenta-se com práticas educativas que se afastam do modelo 

tradicional. Está organizada segundo uma lógica de projeto e de equipa, estruturando-se a partir das interações 

entre os seus membros, alicerçando as suas práticas nos seguintes princípios orientadores: i) Concretizar uma 

efetiva diversificação das aprendizagens tendo por referência uma política de Direitos Humanos; ii) Garantir a 

igualdade de oportunidades educacionais e de realização pessoal a todos os cidadãos; iii) Promover, nos diversos 

contextos em que decorrem os processos formativos, uma solidariedade ativa e uma participação responsável. 

A sua estrutura organizativa (facilitada por espaços abertos, com portas amovíveis), desde o espaço ao tempo e 

modus operandis, exige uma maior participação dos alunos tendo como intencionalidade a sua participação, em 

conjunto com os orientadores educativos, no funcionamento e organização de toda a escola, no planeamento das 

atividades, na regulação da sua aprendizagem e avaliação”. Disponível em http://www.escoladaponte.pt/site/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=537. Acesso em 19 de maio de 2014. 

http://www.escoladaponte.pt/site/%20index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=537
http://www.escoladaponte.pt/site/%20index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=537
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legislação e a Constituição assegurariam mecanismos para a participação dos pais no processo 

escolar como, por exemplo, a gestão democrática. Concordou que, iniciativas como a que se 

discute, qual seja, a Educação Domiciliar, proporcionariam a problematização e ajudariam a 

discutir o que há de errado na escola porque “se estivesse tudo bem, seguramente eu acho que 

nós não teríamos porque estar discutindo questões dessa natureza (...)” (BRASIL, 2013, p. 19).  

Neste momento, Remi Castioni passou a tecer comentários relacionados às dificuldades 

que envolvem a complexa instituição escolar como, por exemplo, a formação dos professores 

e a jornada ampliada como idealizada por Anísio Teixeira68 (BRASIL, 2013, p. 19-20). 

Finalizando sua fala, o professor Remi Castioni disse acreditar que, embora não seja possível 

deixar de discutir esse clamor da sociedade, deixaria registrada sua preocupação quanto à 

possibilidade deste movimento ganhar uma conotação em oposição à escola e não em 

complementação à escola, já que os “segmentos do campo educacional têm completa aversão a 

essa iniciativa” (BRASIL, 2013, p. 20). 

A explanação do professor Remi Castioni permitiu compreender que há uma 

preocupação instalada entre os estudiosos do tema a respeito da contrariedade à instituição 

escolar, que pode ser formada com base nos argumentos dos adeptos à Educação Domiciliar. É 

preciso que se delimite, sem dúvidas, que a existência da Educação Domiciliar como uma 

modalidade de ensino, não exclui outras modalidades, em especial a escola. 

O deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA), declarando que o tema é de absoluta prioridade, 

expressou-se dizendo que tem dúvidas  

sobre como a gente (sic) compatibilizar essas múltiplas possibilidades de reforçar o 

conhecimento como instrumento de libertação, de caminho fértil, no sentido de 

construir uma sociedade mais protagonista nas suas utopias, nos seus desejos, no seu 

processo de construção. Na minha opinião, elas não são excludentes, desde que a gente 

possa entendê-las de forma não dogmática, porque às vezes se estabelecem 

determinados conceitos e, quando a moda pega, tudo o demais fica quase que preterido 

a princípio, a priori (BRASIL, 2013, p. 21).   

 

A fala do deputado denota a possibilidade de coexistência entre Educação Domiciliar e 

educação escolar, sem que uma tenha que excluir a outra. 

Passada a palavra a André de Holanda Padilha Vieira, ele iniciou sua fala informando 

que o movimento pela educação em casa já existe, numa constatação, de certa forma, óbvia. 

Sua explanação se propôs a expor as pesquisas feitas sobre educação em casa no mundo, em 

                                            
68 O projeto educacional a que se refere Remi Castioni, professor da Faculdade de Educação da UnB, foi confiado 

por Juscelino Kubitschek a Anísio Teixeira e, em síntese, consistia no funcionamento de Escolas Classes e Escolas 

Parques, onde os alunos ficariam com atividades na primeira em um turno e, no contraturno, iriam para a segunda, 

a fim de darem continuidade a uma formação integral. 
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especial nos Estados Unidos e no Brasil. Segundo ele, seriam dezenas de pesquisas, embora, no 

Brasil, a “literatura acadêmica sobre o tema seja mais limitada”69 e que é nos Estados Unidos 

onde haveria a maior literatura acadêmica sobre educação em casa. Também informou que iria 

fornecer dados de sua pesquisa feita em 2012 intitulada “Escola? Não, obrigado: um retrato da 

homeschooling no Brasil”, na qual questionou 62 pais educadores brasileiros. 

André de Holanda Padilha Vieira acrescentou que   

a educação em casa é legalmente admitida em pelo menos 63 países no mundo. Esse 

é um dado da associação americana, HSLDA, que acompanha a educação em casa no 

mundo todo.  Em muitos países, é um fenômeno emergente e crescente. Nos Estados 

Unidos, para vocês terem uma ideia, o número de estudantes domiciliares cresceu 

75% desde 1999. Os estudantes domiciliares já compõem 4% da população em idade 

escolar nos Estados Unidos, país que tem a maior população de estudantes 

domiciliares.  A educação em casa é um movimento mundial hoje. No ano passado, 

houve a conferência global sobre o assunto na Alemanha, em Berlim, da qual 

participei com o nosso querido Alexandre Magno. Participaram dela mais de 200 

famílias, especialistas, estudiosos, políticos também. Foi um evento bastante 

interessante.  O objeto principal da minha exposição são as dezenas de pesquisas 

empíricas feitas sobre o assunto que apresentam resultados consistentes (BRASIL, 

2013, p. 22). 

 

O pesquisador passou, então, a apresentar resultados de pesquisas mais recentes que 

mostraram o perfil demográfico dos pais, especialmente nos Estados Unidos, embora reconheça 

que tais amostras não podem ser generalizadas, mas afirmando que são significativas. Segundo 

ele,  

o perfil dos pais educadores: a maioria é casada; tem renda familiar próxima à da 

media nacional; tem maior escolaridade, (...) não tão superior à da media nacional, 

como aqui no Brasil (...); e tem mais filhos. Essa é a grande diferença em relação aos 

pais que participaram da minha pesquisa. Lá, eles têm bem mais filhos do que a média. 

Há também uma variedade religiosa e étnica entre os pais que educam em casa lá. A 

maioria é cristã, mas há ateus, agnósticos, assim como aqui no Brasil. E também a 

maioria é branca, mas segundo dado do principal instituto, que vou citar mais tarde, 

dedicado ao estudo da educação em casa, nos Estados Unidos, a população afro-

americana já compõe 220 mil pais educadores no país. A maioria dos pais tem mais 

de uma motivação (...). (...)  Um dado também bastante relevante que curiosamente é 

pouco conhecido no Brasil: os estudos não são causais, não apresentam fortes 

argumentos de causalidade, são em maioria correlacionais e transversais, enfim, 

questões metodológicas são feitas medido um ponto específico no tempo. Mas muitas 

pesquisas tentam medir o desempenho acadêmico na definição mais aceita que é o 

desempenho em testes padronizados.  Os resultados são consistentes. Os estudantes 

domiciliares pontuam em testes padronizados de 15 a 30 percentis acima dos 

estudantes da escola pública americana (BRASIL, 2013, p. 23). 

 

A seguir, o pesquisador teceu um longo comentário sobre o resultado de pesquisas de 

desempenho de estudantes domiciliares nos Estados Unidos. Também comentou que muitas 

                                            
69 Este fato também foi confirmado por este estudo. 
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pesquisas “tentam medir a socialização dos estudantes domiciliares e o desempenho na vida 

adulta, ou seja, na universidade, carreira profissional, participação cívica, política” (BRASIL, 

2013, p. 24). Neste momento, voltou-se para a definição de socialização e disse que “uma, 

bastante aceita no meio acadêmico, é de que [a socialização] tenha a ver com habilidade de 

liderança, autoestima, autoconfiança, comunicabilidade e coisas desse tipo” (BRASIL, 2013, 

p. 24). Segundo ele, “as pesquisas consistentemente têm mostrado que os estudantes 

domiciliares se saem tão bem quanto os estudantes de escola pública ou privada ou superior a 

eles nesses testes” (BRASIL, 2013, p. 24). Apresentou, ainda, resultados de pesquisas que 

mostram que “os pais e os estudantes domiciliares nos Estados Unidos participam mais de 

eleições, assinam mais petições e participam, com mais frequência, de organizações 

comunitárias e de organizações de participação civil e política” (BRASIL, 2013, p. 24). Isso 

comprovaria que a falta de envolvimento social promovida pela escola não se apresenta como 

um problema real para as pessoas adeptas de homeschooling, constituindo uma “especulação”, 

cujos malefícios ainda não estariam comprovados. 

Nesse mesmo sentido, o sociólogo seguiu apresentando resultados de outras pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos, inclusive citando uma declaração de Brian Ray, um dos 

principais estudiosos americanos do assunto: “Eu não acredito que tenha visto qualquer 

evidência empírica em parte alguma de que a educação em casa em média é ruim para as 

crianças” (BRASIL, 2013, p. 25).  

Para André de Holanda Padilha Vieira, não seria o caso de generalizar os resultados, 

“não é que todas as crianças vão se sair melhor do que a média em testes acadêmicos nem que 

todas vão se sair melhor do que os estudantes de escolas convencionais. Mas as pesquisas têm 

mostrado que é isso o que tem acontecido nos Estados Unidos” (BRASIL, 2013, p. 25). Ele 

também citou Richard Medlin que teria revisado a literatura acadêmica e estudos sobre 

socialização em 2000, nos Estados Unidos. 

Depois dessa explanação sobre a Educação Domiciliar nos Estados Unidos, André de 

Holanda Padilha Vieira passou a comentar sua própria pesquisa, concluída em 2012, com 62 

pais educadores em um universo estimado pela ANED de 600 a 2000 pais educadores no Brasil. 

Através de sua pesquisa, ele pode observar 117 crianças e adolescentes que são educadas em 

casa. Os pais envolvidos na pesquisa representariam onze estados brasileiros e o Distrito 

Federal, em todas as regiões do país, sendo que a maioria localiza-se em Minas Gerais. Passou, 

então, a apresentar o perfil demográfico dos pais que, 

em média, (...) têm 37 anos, são casados, cristãos — a grande maioria (...), têm o nível 

de escolaridade e renda familiar acima da média. Os pais [que participaram da 

pesquisa]— 80% — têm 12 anos ou mais de estudo(...). E eles têm uma renda familiar 
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de cerca de 3.700 reais. (...) é mais ou menos o dobro da média da renda familiar 

brasileira. Eles têm mais de uma motivação, (...). Caráter, moralidade e socialização 

são as principais delas. (...). E defendem a existência da escola pública (BRASIL, 

2013, p. 26).   

 

André de Holanda Padilha Vieira citou as crenças equivocadas sobre a educação em 

casa no Brasil e uma dessas crenças seria a de que “os pais rejeitam e querem a abolição da 

escola”, mas “isso não pode ser generalizado”, segundo ele, pois esse poderia até ser o 

pensamento de alguns pais, mas não se pode afirmar que sejam todos ou que o movimento pela 

Educação Domiciliar queira isso. 

Ele continuou apresentando mais dados de sua pesquisa: 

os pais que educam em casa no Brasil e que participaram da minha pesquisa gastam 

183 reais por mês com educação em casa. É bem menos do que o custo da escola 

privada no Brasil e um pouco menos hoje do que o custo da educação básica pública 

brasileira. (...) Outro dado é que os pais estão combinando as abordagens da educação: 

30% dos pais que participaram da pesquisa disseram que consideram a abordagem, o 

método que eles aplicam, eclético. Ou seja, eles estão tentando a educação clássica, a 

aprendizagem natural, unschooling, aprendizagem estruturada, vários métodos da 

educação em casa. E 84% dos pais disseram que educam em casa e que seguem uma 

aprendizagem estruturada com pelo menos quatro horas por dia de atividades 

planejadas por eles. Ou seja, é uma abordagem mais ou menos próxima daquela 

agenda de estudos da escola convencional.  A idade média dos estudantes domiciliares 

cujos pais participaram da pesquisa é de oito anos, ou seja, a população, pelo menos 

a que participou, é de estudantes bastante jovens ainda. E 77% dos pais educadores 

não são professores certificados70 (BRASIL, 2013, p. 26-27).  

 

Em sua exposição, André de Holanda Padilha Vieira demonstrou a questão da renda 

familiar dos adeptos da Educação Domiciliar. Segundo sua pesquisa, “há concentração na faixa 

de três a dez salários mínimos” para cerca de 60% dos entrevistados. Constatou também, com 

a pesquisa, que mais de 90% acreditariam que “podem dar à criança uma melhor educação em 

casa” e que realizariam esta modalidade para “desenvolver o caráter e a moralidade dos filhos”. 

Ainda com relação à motivação, muitos pais “consideram o ambiente de socialização escolar 

nocivo”, além de indicarem razões religiosas e considerarem “pobre” o ambiente escolar. Mais 

da metade dos entrevistados também se disse contra o que a escola ensina e outros afirmaram 

que “a escola não desafia a criança” (BRASIL, 2013, p. 27). O pesquisador informou que, na 

literatura acadêmica americana, as motivações serism: pedagógicas, ambientais e ideológicas 

(religiosas, morais). Ele indicou, ainda, que as pesquisas também mostraram a prevalência de 

dois mitos na discussão da Educação Domiciliar: i) de que os pais são incapazes de educar os 

filhos; e ii) que os estudantes domiciliares não são adequadamente socializados. Para o 

                                            
70 A questão da certificação dos pais educadores ou da pessoa responsável pela Educação Domiciliar nas famílias, 

quando realizada por um terceiro, necessita de muito debate, tendo em vista a questão da valorização do magistério, 

princípio constitucionalmente garantido. 
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pesquisador, esses mitos não se sustentariam em pesquisas empíricas, constituindo-se, somente, 

críticas teóricas e “especulativas”. São apenas hipóteses que não se confirmariam por pesquisas.  

Em resposta a uma dúvida levantada por Remi Castioni, André de Holanda Padilha 

Vieira informou que a questão da exclusão da escola pela Educação Domiciliar, “ou uma ou 

outra”, seria uma “crença”, constituindo-se, também, mais uma crítica teórica. Segundo ele, não 

há, nos países em que a educação em casa é permitida legalmente, a tendência para que a escola 

deixe de existir  (BRASIL, 2013, p. 28). Ambas as modalidades poderiam conviver, como 

convivem em muitos países. 

Concluindo a sua exposição, André de Holanda Padilha Vieira, com base no sociólogo 

canadense Bruce Arai, informou que “os pais que educam em casa estão construindo, definindo 

uma nova cidadania, uma cidadania que seria baseada na importância da família e da 

participação pública” (BRASIL, 2013, p. 29). E, para provocar o debate, ele propôs a seguinte 

questão: “quais seriam as possibilidades de diálogo entre a educação em casa e a escola?”. 

A pesquisa de André Holanda Padilha Vieira, exposta por ele na audiência pública, 

constitui um dos poucos trabalhos acadêmicos que tratam da Educação Domicilar no país. Em 

uma pesquisa quantitativa, ele constatou, por amostragem, o perfil e o pensamento de famílias 

adeptas da prática de homeschooling no Brasil. É possível concluir, a partir de suas 

informações, que, embora existam pais totalmente adeptos da ideia de desescolarização 

(unschooling), a maioria deseja a convivência entre Educação Domiciliar e escola, desde que 

haja garantia legal da prática de homeschooling no Brasil. Assim, seria perfeitamente possível 

o diálogo entre a educação em casa e a escola. 

O presidente da Comissão, deputado Lincoln Portela, comunicou a participação de 

internautas na audiência pública e registrou a fala de alguns deles.  

Edson Oliveira: “hoje em dia temos inúmeros recursos para aquisição de 

conhecimento. Não é mais necessário sair de casa para aprender, e a família aprende 

junto com a criança (...). O governo não pediu à (sic) opinião pública para obrigar 

nossas crianças de quatro anos a frequentarem a escola”. Diego 77: “a educação é para 

todos, e todos devem escolher o tipo de educação que creem ser a melhor”. Márcio 

Barros: “educar crianças não diz respeito a dar emprego para professores. Os nossos 

filhos não podem ser utilizados com esse argumento”. Ernani Moraes: “(...), por isso 

que não podemos brigar com a escola. Na verdade, temos até que ajudá-las com o 

nosso conhecimento e experiência na área de Educação Domiciliar”. Márcio Barros: 

“(...) no Canadá, como exemplo, os pais que educam seus filhos em casa são mas 

envolvidos com a comunidade. Cerca de 98% participam ativamente da vida política, 

comparado com 93% dos pais de crianças em escolas privadas e cerca de 60% dos 

pais com crianças em escolas públicas”. Márcio Barros: “a questão não é a 

eliminação das escolas e, sim, o direito dos pais de educar em casa para os pais que 

assim o desejam” (BRASIL, 2013, p. 29-30 - grifos meus). 
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Pela transcrição, é possível notar que representantes da sociedade se manifestaram com 

argumentos favoráveis à Educação Domiciliar, o que comprovaria a necessidade de se discutir 

o assunto, bem como analisar os anseios daqueles que defendem a regulamentação da prática 

de homeschooling no Brasil.    

Dada a palavra à advogada e doutora em educação pela PUC de São Paulo, Elizângela 

Treméa Fell, ela lembrou que essa “tensão” entre educar no lar ou em uma escola 

institucionalizada não seria atual, mas sim muito antiga e, com base na historiografia do Brasil, 

confirmou que “primeiro se educava em casa”. Ela esclareceu que  

o ensino domiciliar era algo normal na sociedade brasileira até 1824. A partir de 1824, 

com as Constituições, com a organização do Estado e, a partir de 1834, com o ato que 

dividiu a educação para os Estados (sic), o que aconteceu? Cada Estado (sic) começou 

a legislar e ter a sua própria educação e o governo começou a intervir no âmbito 

privado. Como esse governo poderia chegar a esse âmbito privado se no Brasil a 

maioria dos Estados ou a maioria dos Municípios eram fazendas? O meio pelo qual o 

governo utilizou para chegar até a população foram os filhos, pra que esses filhos 

procrastinassem, no seu seio familiar, as legislações, a forma de conhecimento das 

normas, para que conseguissem, então, adentrar o âmbito doméstico. A educação, que 

era tida como doméstica, foi sendo desqualificada pelo governo e passou a ser 

prioridade e monopólio estatal (BRASIL, 2013, p. 30-31). 

  

Para Elizângela Treméa Fell, o movimento da educação familiar “está desqualificando 

o governo no ato de educar”, na medida em que o discurso se basearia nas dificuldades, 

partindo-se de um pressuposto de que o governo não estaria dando um sustentáculo e uma 

estrutura ética, moral, cultural, religiosa suficiente para a família” (BRASIL, 2013, p. 31). Em 

razão disso, ela destacou a importância do diálogo que estaria acontecendo sobre o assunto. A 

seguir, informou que, durante os estudos para sua tese de doutorado71 sobre obrigatoriedade 

escolar, passou quatro anos pesquisando sobre homeschooling, obrigatoriedade escolar e 

abandono intelectual sem ter conhecido nenhum caso de pessoas que tinham essa prática no 

Brasil. Apenas tomou conhecimento dos três casos “mais famosos”: em Minas Gerais, no  

Paraná e em Goiás72.  

Enaltecendo a iniciativa do deputado Lincoln Portela e da ANED, que solicitou a 

audiência pública para debate do tema, Elizângela Treméa Fell afirmou que, “hoje em dia [os 

pais] estão loucos para mandar as crianças para a escola (...). A maioria dos pais está preocupada 

em se livrar dos filhos e não educar em casa” (BRASIL, 2013, p. 32). A partir deste ponto, 

segundo ela, divergente, a advogada e educadora questionou: “como saber qual pai tem 

                                            
71 FELL, Elizângela Treméa. Da sanção do tempo e dos costumes: uma análise da institucionalização da 

obrigatoriedade da instrução pública no Paraná provincial.  2012. 257 f. Tese Doutorado (PUC-SP). 
72 Ela se refere aos casos das famílias Nunes (MG), Silva (PR) e Vilhena Coelho (GO), também estudados por esta 

pesquisa. 
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condições de educar um filho em sala de aula e qual pai não tem condições?” Para responder à 

sua própria indagação, utilizou o “princípio da maioria”, já que o governo nivela pela maioria. 

Os pais que querem a regulamentação da Educação Domiciliar são a exceção e seria muito 

difícil legislar para a exceção, posto que, normalmente, legisla-se para a regra. Afirmou, ainda, 

que ela própria, como doutora em educação, não saberia se tem condições de educar o filho em 

casa por não ter disponibilidade de tempo e vontade. Além disso, haveria o problema da 

fiscalização: como saber se o ensino domiciliar está sendo ministrado? Segundo ela, de fato, 

nosso sistema de educação encontra dificuldades, é “imperfeito”, mas não haveria como torná-

lo perfeito e acabado “num passe de mágica”. Ainda que exista um padrão de qualidade do 

professor e da escola que passam por um sistema de avaliação, “que pode até ser falho”, mas 

há avaliação. 

Quanto à sua posição em relação aos pais adeptos de homeschooling, a pesquisadora 

não acredita que haveria uma paternidade irresponsável e que alguns pais pudessem ser 

condenados judicialmente por abandono intelectual, pois o filho estaria sendo assistido. O 

problema estaria na fiscalização. “Como vamos conseguir separar os pais que realmente querem 

educar, que tomam para si a responsabilidade, e os pais desleixados que não querem educar, 

mas não querem que o filho vá para a escola?” (BRASIL, 2013, p. 33). Elizângela Treméa Fell 

tomou como exemplo o programa federal “Bolsa Família” que, segundo ela, teria 17, 4 milhões 

de beneficiados e “um percentual dessas pessoas (...) só permanece na escola porque têm o 

‘Bolsa Família”’ (BRASIL, 2013, p. 33-34) como contrapartida. Voltando à questão da 

fiscalização, dos contrapontos, a pesquisadora elencou as situações contrárias à Educação 

Domiciliar: i) os filhos não podem ser tratados como “dentro de uma redoma”; ii) há a privação 

da possibildade de conviver e interagir com o diferente, já que umas das críticas a esse 

movimento é a alteridade, ou seja, aprender a conviver com o outro para respeitá-lo; iii) 

acautelamento excessivo dos pais, privando os filhos de viverem experiências que fazem com 

que a pessoa “cresça” (BRASIL, 2013, p. 34-35). Diante destas constatações, Elizângela 

Treméa Fell sugeriu que o diálogo sobre Educação Domiciliar se pautasse pela forma como 

seria feita a fiscalização, “tentar fazer com que o governo entenda que vocês [as famílias] 

querem ter o direito de optar” e que estariam dispostos à submissão aos mecanismos de controle 

porque são estes mecanismos “a garantia de que (...) a educação em casa está funcionando, 

[assim] como temos mecanismos de controle nas escolas” (BRASIL, 2013, p. 35). 

Encerrando sua explanação, Elizângela Treméa Fell informou que seria totalmente a 

favor de que o Estado continuasse com o monopólio da educação, mas também de que ele 

possibilitasse uma nova forma de educar, desde que houvesse algum tipo de fiscalização. 
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Todavia, hoje, reconheceu que a legislação não traria esses “mecanismos de controle” e não se 

sabe “se haveria estrutura para isso”. O debate, entretanto, poderia trazer meios para que essa 

fiscalização ocorresse. 

A pesquisadora possibilitou, com sua explanação, concluir que duas das maiores 

dificuldades na discussão da Educação Domiciliar residem no estabelecimento de um 

mecanismo de fiscalização, a fim de que o Estado não perca o monopólio da educação, e na 

questão da socialização, que ainda precisaria ser comprovada para saber se constituiria ou não 

um problema causado pela Educação Domiciliar. Estudos, preferencialmente em países onde a 

prática de homeschooling é comum, poderão servir para esclarecer essa lacuna.  

Seguindo a audiência pública, a palavra foi dada a Fábio Stopa Schebella que se propôs 

a falar sobre a socialização e lembrou, já de início, que na fala de Elizângela Treméa Fell, ela 

informou que este seria um problema na Educação Domiciliar. Segundo ele, haveria sempre o 

questionamento: “se a criança for ensinada em casa como é que ela vai se socializar? Como ela 

vai poder aprender a interagir com o diferente? Como a criança vai aprender a viver em 

sociedade?” (BRASIL, 2013, p. 36). Para o educador,  

em todos os países em que existe a Educação Domiciliar sempre foi esse o primeiro 

questionamento, sempre foi esse o primeiro problema levantado.  Em muitos locais, 

em especial no nosso país, é levantada a hipótese de que a escola, acima da academia, 

tem como obrigação a socialização, que, mesmo que a criança não aprenda o 

conteúdo, o importante da escola é que ela está aprendendo a se socializar, é a hipótese 

levantada. E, por isso, é tão polêmico se falar em se ensinar em casa e se tratar da 

socialização de uma criança ensinada em casa (BRASIL, 2013, p. 36). 

 

Todavia, segundo ele, a ciência, os estudos e as pesquisas estariam mostrando que “é 

necessário que a criança, no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem, se relacione”, pois só 

haveria aprendizagem quando houvesse relacionamento. Mas, ensinar em casa, não impediria 

a socialização, já que a criança não deixaria de se relacionar com outros sujeitos. Além disso, 

ele reforçou o fato narrado por André de Holanda Padilha Vieira sobre a inexistência de 

evidência documental, qual seja, de pesquisas que demonstrassem que uma criança em casa não 

se socializa73. Pelo contrário, exemplificou com sua própria experiência e convivência com 

pessoas que foram ensinadas em casa, especialmente por morar com uma família que estaria na 

terceira geração de crianças ensinadas em casa, sendo que nenhum desses indivíduos teria 

apresentado qualquer “problema social”. Para ele, “até este momento, na história da 

                                            
73 Nota da Autora: até parece que essas afirmações de que a criança precisa da escola para se socializar indicam 

que, sem a escola, a criança viveria isolada como, por exemplo, no filme O enigma de Kaspar Hauser, de Werner 

Herzog, onde um homem é deixado, quando muito criança, em um calabouço e vive sem contato nenhum com 

seres humanos. Ao se tornar adulto, o filme relata suas dificuldades de convivência com as pessoas e os processos 

e dificuldades para torná-lo “educado” e social.  
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humanidade, não existe qualquer fato que demonstre que ensinar em casa elimina a 

socialização” (BRASIL, 2013, p. 37). 

Segundo Fábio Schebella,  

o ser social se constrói como tal enquanto interage com a sociedade ao seu redor, ou 

seja, se socializa de forma ativa no próprio meio social.  Por que ensinar em casa não 

é um problema social? Porque a criança não é socializada exclusivamente nem na 

escola nem em casa. Nós todos somos socializados na sociedade. Aprendemos a 

conviver em sociedade na própria sociedade (BRASIL, 2013, p. 38). 

 

Assim, a socialização não seria um processo exclusivo nem da escola nem da família 

(em casa). Acrescentou, também, que a confusão poderia se dever ao termo “Educação 

Domiciliar”, já que “domiciliar” lembra casa, dando a entender que a criança só seria ensinada 

em casa, quando, na verdade, ela seria ensinada pela família, na sociedade. Sugeriu que o termo 

pudesse ser “educação familiar” ou qualquer outro que não denotasse falta de socialização.  

Fábio Stopa Schebella disse, ainda, que concordava com a questão da regulamentação 

e fiscalização da Educação Domiciliar baseada em “competências desenvolvidas”, não 

necessariamente numa “quantificação abstrata”. Para ilustrar, citou Paulo Freire: “Fui 

alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu 

mundo, não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro; gravetos, o meu 

giz” (BRASIL, 2013, p. 39). Ele relembrou que Paulo Freire foi alfabetizado por sua mãe, em 

casa e, hoje, seu pensamento seria a base de formação dos professores. 

Aproveitando-se do exemplo de Paulo Freire, Fábio Stopa Schebella acrescentou que:   

se a criança ser ensinada em casa é um problema social, então Paulo Freire foi um 

problema social. Mas nós sabemos que não o foi.  (...) o que eu conheço do Paulo 

Freire é um caso de amor com a Educação Domiciliar, porque ele falava de uma 

educação que não vem de cima para baixo, mas uma educação que acontece no nosso 

meio; nós sermos educados por aquilo que está ao nosso redor, e não uma coisa que 

vem de um mundo estranho. E isso não é ensinar em casa, ensinar com aquilo que está 

ao nosso redor?  Ele falava que o aprendizado não é transferir conhecimento de uma 

cabeça para outra, mas é construir o conhecimento. E não é isso que vocês, pais, estão 

fazendo com os seus filhos, construindo conhecimento?  (...) E o conhecimento vai 

estar sendo (sic) desenvolvido como um grupo, como uma família, como uma equipe, 

inclusive o conhecimento social.  O conhecimento social não está nos livros, não está 

numa sala de aula, não está na ponta do giz. O conhecimento social está na sociedade. 

O conhecimento como um todo está no mundo ao nosso redor. E por isso, na minha 

opinião, eu acredito que na da maioria das pessoas aqui, socialização não é um 

problema para a Educação Domiciliar (BRASIL, 2013, p. 39-40). 

 

Para ele, o único problema seria realmente o reconhecimento e a regulamentação legal 

da Educação Domiciliar no Brasil e, encerrando sua fala, reforçou que “a Educação Domiciliar 

não é inimiga da escola e nunca vai ser” (BRASIL, 2013, p. 40). Ainda, discordando de Remi 

Castioni, quando este afirmou que se a escola tivesse a “qualidade dos nossos sonhos” esse 

movimento não existiria, assinalou que “em outros países em que a qualidade da educação 
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escolar é infinitamente superior à brasileira, ainda assim há pais que decidem ensinar em casa, 

por diversos motivos” (BRASIL, 2013, p. 41). Para ele, não tratar-se-ia de uma questão 

quantitativa, pois dependeria do perfil da família, dos seus valores, do tipo de aprendizagem da 

criança e, “dependendo do tipo de aprendizagem que a criança apresenta, a Educação 

Domiciliar vai ser melhor, independentemente da qualidade positiva ou negagiva da escola, 

assim como, para algumas crianças, a educação escolar vai ser melhor” (BRASIL, 2013, p. 41). 

Por isso, a Educação Domiciliar deveria ser um direito para opção dos pais. 

Mais uma vez a explanação sobre o problema da socialização com argumentos de que 

não haveria prejuízos para aqueles que optassem pela Educação Domiciliar. De acordo com o 

exposto por Fábio Stopa Schebella, não seria o caso de escolher entre escola e Educação 

Domiciliar, mas sim de promover a coexistência de ambas as modalidades. 

Passada a palavra ao diretor jurídico da ANED, Alexandre Magno Fernandes Moreira, 

ele iniciou discordando “de quase tudo o que se tem dito aqui”, pois, para ele, a família não tem 

o direito de educar os filhos; a família tem o dever de educá-los, conforme previsto na 

Constituição. Assim, a Educação Domiciliar, a educação familiar, seria um um dever e não um 

direito. Ele citou o livro “A criança terceirizada”74 para lembrar que “esse dever de educar os 

filhos em casa não pode ser terceirizado para a escola; não pode ser delegado de maneira 

alguma” (BRASIL, 2013, p. 41). Para Alexandre Magno, o sistema escolar não teria por 

objetivo educar, mas sim instruir e transmitir conhecimentos. A função de educar é da família, 

conforme previsto na Constituição e também no Código Civil que prevê como dever dos pais a 

sua responsabilidade por dirigir a educação dos filhos, sendo os pais responsáveis pelo modo 

como a educação seria dada aos seus filhos. Segundo ele, os pais até poderiam delegar a parte 

relativa à instrução para a escola, mas “não existe autorização legal ou constitucional para que 

os pais deleguem toda a atividade educacional à escola” (BRASIL, 2013, p. 42). 

                                            
74 Trata-se de um livro cujo autor é o pediatra José Martins Filho e a sinopse indica o seguinte: As crianças precisam 

de atenção, carinho, cuidado e tempo dos adultos – este último, um artigo que parece em falta atualmente. Com 

essa preocupação em mente, o médico pediatra José Martins Filho decidiu enfrentar algumas questões 

fundamentais: será que crianças e jovens deveriam ser cuidados por outras pessoas que não seus pais? A 

terceirização de tais cuidados seria uma tendência? Nesse livro, o autor avalia a história da criança na sociedade 

desde a época dos gregos e dos romanos, contextualizando a situação infantil nos últimos séculos, além de analisar 

a evolução do relacionamento familiar, principalmente entre mães e pais com seus filhos. No mundo 

contemporâneo, pautado pelo consumismo, imediatismo e individualismo, pouco tempo das gerações mais velhas 

tem sido destinado aos cuidados e à educação dos pequenos. Valeria perguntar: todos os adultos têm condições de 

se tornar pais? Quais seriam os pré-requisitos da função? Estamos preparando os jovens para dedicar boa parte de 

suas vidas ao cuidado dos filhos? Questões como essas são discutidas nessa obra atual e necessária. Disponível 

em http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1999049/a-crianca-terceirizada-os-caminhos-das-relacoes-

familiares-no-mundo-contemporaneo. Acesso em 22 de maio de 2014. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1999049/a-crianca-terceirizada-os-caminhos-das-relacoes-familiares-no-mundo-contemporaneo
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1999049/a-crianca-terceirizada-os-caminhos-das-relacoes-familiares-no-mundo-contemporaneo
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Denota-se que a argumentação de Alexandre Magno Fernandes Moreira está baseada 

em uma interpretação da legislação, segundo a qual a família se sobreporia ao Estado na 

determinação da melhor educação a ser dada aos filhos sem, contudo, questionar a instituição 

escolar como “vilã” ou eventual responsável pelo desejo de regulamentação legal da prática de 

homeschooling.  

Alexandre Magno Fernandes Moreira afirmou que não pretenderia combater o sistema 

escolar formal, mas percebia o problema da “hipertrofia da escola” hoje, pois se exigiria dela 

funções que não lhe são próprias e que a escola não teria capacidade para dar conta como, por 

exemplo, a disciplina, o afeto, os limites, os conceitos morais, os exemplos éticos. Para ele, ao 

relegar essas tarefas para a escola, a “imensa maioria das famílias brasileiras está cometendo 

(...) uma ilicitude grave de abandono afetivo, de abandono intelectual, de abandono moral com 

relação a seus filhos” (BRASIL, 2013, p. 42). 

Segundo Alexandre Magno Moreira, considerando que as duas entidades, família e 

Estado, teriam o mesmo dever constitucional de educar, o problema estaria em compreender a 

participação de cada uma, sendo que, para ele, a Constituição não detalhou como seria feito o 

dever da família e tratou apenas da parcela de obrigação que caberia ao Estado. A resposta 

precisaria ser buscada em tratados e convenções internacionais de direitos humanos75. Ele citou, 

então, para embasar sua argumentação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos76, o 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais77, o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos78, a Convenção sobre os Direitos da Criança79 e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)80. 

                                            
75 Todas as citações dos mencionados tratados e convenções foram extraídas de BRASL, 2013, p. 45-47. 
76 Art. XXVI, item 3:    “Art. XXVI (…) 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução 

que será ministrado a seus filhos.”    
77 “Art. 13 (...) 1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando 

for o caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades 

públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de fazer com 

que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”   
78 Art. 18, item 4:   “Art. 18 (...) 4. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade 

dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de 

acordo com suas próprias convicções.” 
79 Art. 18, itens 1 e 2:   “Art. 18 (...) 1. Os Estados partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar 

o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao 

desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade 

primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse 

maior da criança.  2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente Convenção, os Estados partes 

prestarão assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o desempenho de suas funções no que 

tange à educação da criança e assegurarão a criação de instituições, instalações e serviços para o cuidado das 

crianças.” 
80 Art. 12, item 4:   “Art. 12 (...) 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos 

recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções.”   
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Após a sinalização de todas essas normas internacionais, Alexandre Magno Fernandes 

Moreira as confrontou com a questão da matrícula obrigatória em escola, prevista na LDBEN 

e no ECA, e explicou que a eventual disparidade existente entre estas normas se resolveria pela 

análise do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo entendimento é de que as relações entre os 

tratados internacionais e o direito interno brasileiro se resolveriam por uma questão de posição 

hierárquica e o caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. 

Assim, o STF atribuiria hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de 

direitos humanos e, por isso, estes tratados seriam, hierarquicamente, superiores a qualquer 

lei81. 

Com base nisto, Alexandre Magno Fernandes Moreira concordou que, por questão de 

segurança jurídica, seria interessante que houvesse uma lei explicitando esse direito 

internamente, legitimando expressamente a Educação Domiciliar. Em razão isso, esperava a 

atuação do Congresso Nacional. 

Antes de iniciar a fase dos debates entre os presente à audiência pública, oportuizou-se 

a fala de Karenina Thomas que foi educada pelo Ensino Domiciliar. Embora longo, o seu 

depoimento82 se mostrou bastante pertinente, na medida em que constituiu o relato de uma 

                                            
81 O princípio da supremacia das normas constitucionais já foi explorado no Capítulo 2 desta pesquisa, ao qual 

remetemos o leitor. 
82 Sou Karenina Thomas, tenho um nome um pouco diferente em razão da minha descendência. Sou filha de um 

americano e uma norueguesa, mas sou nascida e criada no Brasil.  Por opção dos meus pais eu fui educada pelo 

método do ensino domiciliar. (...) Minha família tem uma história interessante com a educação. O meu bisavô foi 

educador em Nova York. Ele, inclusive, é discípulo do antes mencionado John Dewey, e a família dele criou os 

dois filhos num ambiente ateu. Eles, realmente, tinham essa perspectiva de vida. O meu avô, filho deles, foi criado 

nesse ambiente, teve uma escolarização normal, mas acabou se convertendo e transformando-se em pastor e 

teólogo. O filho dele, meu pai, teve uma experiência própria com a religião do seu pai. Ele, na adolescência, tinha 

suas questões, mas acabou sendo um missionário e querendo ir para fora do seu país e exercitar essa função.  Ele 

conheceu a minha mãe aqui no Brasil 30 anos atrás. Eles acabaram ficando aqui, tiveram seis filhos e optaram pelo 

ensino domiciliar, não só para poder ensinar os filhos no idioma dele, que era o inglês, mas também por questões 

religiosas.  Eu sou a quarta filha. Aliás, sou a primeira menina, pois tenho três irmãos mais velhos. E eles também 

tiveram uma questão muito forte com a cultura do Homeschooling, que ele trouxe dos Estados Unidos. O 

Homeschooling, como disseram em um dos plenários, ou a educação em casa, foi a base do americano desde a 

independência do País e até antes. Ensinavam-se os filhos em casa. Era raro e, realmente, uma questão elitista os 

filhos serem enviados para uma escola fora. Geralmente, isso ocorria quando já tinham idade mais avançada, às 

vezes, na fase universitária. Mas a questão começou a ser mais visualizada, mais polêmica, depois dos anos 1960, 

com todas as mudanças culturais que os Estados Unidos passaram. Uma delas foi em 1963, se não me engano, 

quando a Suprema Corte definiu que a oração e a leitura bíblica não seriam obrigatórias nas escolas. Partidos em 

favor do secularismo da educação pegaram isso e correram, não só na legislação nacional, mas principalmente na 

estadual, para proibir a religião dentro da escola. A maioria dos Estados Unidos era de comunidades religiosas, 

aliás, não religiosas, mas que tinham um enfoque grande na religião; então, a partir dali, muitos pais quiseram 

educar seus filhos em casa por causa disso.  E tendo esse background, digamos, que o meu pai trouxe para o Brasil 

com sua família, principalmente, pegaram um currículo dos Estados Unidos, que já era usado para o ensino em 

casa, uma comunidade religiosa menonita, que é similar ao amish, mas não exatamente, tem suas diferenciações 

religiosas. E eles nos ensinaram com esse método, mas não se fixaram a isso, não foi só isso o que eles usaram; 

usaram outros métodos para a alfabetização, para as outras áreas de aprendizado.  Acho que o meu caso é um 

pouco excepcional porque, sendo eles missionários, morávamos em comunidade. Eu não sei. Foi um grupo meio 

polêmico, e eles se juntaram para fazer um trabalho missionário chamado Família Internacional, antigamente 
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experiência pessoal e real quanto à Educação Domiciliar, possibilitando a compreensão do 

funcionamento desta modalidade de educação por quem a vive na realidade e não por 

suposições teóricas. De acordo com o seu depoimento, foi possível constatar que, para ela, os 

benefícios da Educação Domiciliar foram muitos, tendo sido uma experiência válida, sem 

traumas causados pela falta de socialização escolar e permitindo um convívio mais próximo 

com sua família.  

Dada a palavra a Edison Prado de Andrade, ele informou que, em razão de seu doutorado 

na USP, estudou a legislação e a regulação da Educação Domiciliar, principalmente na Europa. 

Ele sugeriu que os pais que quizessem praticar Educação Domiciliar, cujo direito deveria ser 

reconhecido, deveriam se dirigir ao sistema de ensino e comunicar o fato. Os órgãos 

                                            
conhecido como Meninos de Deus. Eles têm tido suas épocas e assuntos polêmicos, mas eles focaram muito no 

ensino domiciliar em casa dos filhos dos voluntários.  Assim, eu fui alfabetizada com três anos. Usaram um método 

para me alfabetizar, para eu começar a ler e escrever, o que eu fazia desde os três anos. Minha mãe se formou 

como professora com esse curso que usaram dos Estados Unidos, e tivemos um acompanhamento, mas não do 

governo brasileiro. Acho que eles conseguiram se safar desse jeito por serem estrangeiros e, portanto, não estavam 

sujeitos à fiscalização nacional. Mas eles usaram métodos de avaliações anuais do governo da Califórnia, os 

California Achievement Tests, as provas de avaliação anual que todas as escolas públicas e privadas do Estado de 

Califórnia usavam. Encomendávamos e usávamos com o passar de cada ano, com o passar de cada série, para ter 

essa avaliação. Também ficamos em dia com frequências, com avaliações bimestrais, por assim dizer.  Foi uma 

experiência muito realizadora para mim, sendo que morávamos em comunidade. Essa parte da socialização, acho, 

é diferente da família comum brasileira porque tivemos várias crianças de várias idades morando na mesma 

comunidade. Cheguei a morar com 20 crianças entre zero e 17 anos na mesma casa.  Então, foi uma experiência 

muito rica, muito realizadora, interagirmos com gente de vários países e de várias áreas do Brasil. O Brasil tem 

esses regionalismos, e foi muito enriquecedor para mim.  Além disso, também tivemos as atividades 

extracurriculares, como natação e balé. (...) Do lado da minha mãe temos uma tradição na música e, então, fizemos 

uma coisa tipo família Von Trapp, pois nós seis ficávamos em fila e cantávamos músicas tradicionais brasileiras, 

americanas ou religiosas. Participamos de muitos eventos nas embaixadas e até chegamos a cantar aqui mesmo no 

Congresso, mas também cantamos para orfanatos, asilos (...)  Foi uma experiência diferenciada, mas foi muito 

realizador para mim o Homeschooling. Também para terminar o ensino médio eu fiz uma prova nos Estados 

Unidos. Então, minha formação é americana.  Então, relatando alguns dos benefícios aqui: sou autodidata e desde 

os meus seis anos eu não precisei de um acompanhamento de um professor, mas só da checagem básica, de quando 

fazíamos as provas, a correção do material; os laços familiares foram muito fortes, foram uma parte muito 

importante para mim; a segurança também foi um aspecto importante, pois meus pais se sentiam muito mais 

seguros comigo em casa do que fora, por várias razões, dentre elas porque, em sendo filha de estrangeira e loira 

de olho azul, eles tiveram os seus cuidados e essas coisas.  Outro ponto importante foi também a conceituação da 

educação. Para mim, a educação não era algo fixo, no horário escolar; estávamos aprendendo o tempo inteiro, na 

sala de aula, em casa, brincando. A educação foi uma experiência contínua em casa. Outra coisa foram os idiomas: 

eu nunca estudei o português, por isso peço que perdoem os meus erros de português. Mas nunca estudei o 

português; eu o peguei pela convivência, pela interação e pela socialização que eu tive. E também aprendi o 

norueguês em casa com minha mãe e aprendi o espanhol com os amigos de países latino-americanos. A 

flexibilidade também para as necessidades dos alunos foi uma coisa marcada para mim. No tocante ao uso 

abrangente de materiais, tivemos muito mais opções de uso dos materiais educacionais. A atenção individualizada 

também foi muito importante, o desenvolvimento do caráter e a parte do ensino religioso que, para mim, continua 

sendo muito importante e muito boa.  Se eu pudesse melhorar a minha experiência com o ensino em casa, eu queria 

ter tido a oportunidade de fazer o ensino médio numa escola normal, pela estrutura, pelos materiais disponíveis, 

pelos professores mais profissionalizados nos assuntos do ensino médio. Mas foi uma experiência própria. Para os 

outros pode vir a não ser tão boa.  Resumindo, na minha experiência, a educação é um investimento de tempo, é 

um investimento financeiro, mas realmente vale a pena. E quero muito ver que no Brasil isso venha a ser um direito 

mais aparente, para que os pais tenham isso. Eu estou muito feliz, realmente, com esse convívio, principalmente 

por saber que a minha família não estava sozinha nisso, que não foi uma experiência única (BRASIL, 2013, p. 47-

51). 



88 
 
 

responsáveis, então, passariam a supervisionar e avaliar. Quando o pai não fizesse o registro, 

submeter-se-ia às regras do ECA e da LDBEN quanto à frequência obrigatória na escola. 

Segundo ele, assim aconteceria na legislação europeia. Contudo, ele informou que ainda 

existem países extremamente fechados à possibilidade da Educação Domiciliar como a 

Alemanha, por exemplo, porque “há um receio extraordinário em toda a Europa de que o 

fascismo e o nazismo se instalem novamente no seio das famílias” (BRASIL, 2013, p. 52). Ele, 

no entanto, expressou sua preocupação neste sentido, mas com relação às escolas brasileiras, 

pois relatou visitas à rede pública de ensino de São Paulo em que constatou uma escola “em 

que as salas de aulas eram trancadas a cadeado, para que as crianças não pudessem sair de lá 

no horário de aulas” (BRASIL, 2013, p. 52). Citou, ainda, um caso “emblemático”, que relatou 

em sua pesquisa, de uma escola em Belo Horizonte, onde os meninos eram obrigados a 

vestirem-se de meninas e as meninas a vestirem-se de meninos, sob pena de não receberem 

nota” (BRASIL, 2013, p. 53), numa clara violação aos direitos da criança e do adolescente, ao 

direito de liberdade, ao respeito à dignidade, aos valores e crenças. 

O que o professor pretendeu comprovar com esses relatos, extraídos de sua pesquisa, 

parece ser a possibilidade de regulamentação da Educação Domiciliar com fiscalização 

praticada pelo Estado, além de usar exemplos pontuais para esclarecer que, assim como nem 

toda família teria a capacidade de praticar homeschooling, nem toda escola possuiria a 

capacidade de educar crianças e adolescentes. 

Neste momento, houve uma intervenção de Elizângela Treméa Fell reforçando a questão 

do direito da criança e do adolescente e explicando que o monopólio do Estado para com a 

educação não excluiria a família, mas visaria possibilitar a cobrança (direito subjetivo) ao 

Estado. Ela também frisou que essa questão deveria ser analisada sob a ótica do melhor interesse 

da criança. Segundo ela, “se para a criança é melhor a educação formal, vai ser a educação 

formal. Se para a criança o melhor for Educação Domiciliar, é Educação Domiciliar” (BRASIL, 

2013, p. 54). 

Passada a palavra a Gilmar Carvalho, ele informou que já foi acusado por abandono 

intelectual83 e, como pai, conviveria com essa situação “temerária” da prática da Educação 

Domiciliar sem respaldo legal. Disse que, como não há uma legislação clara, foi condenado por 

retirar os filhos da escola. Em razão disso, pediria para que houvesse uma legislação sobre o 

direito de educar os filhos em casa. Segundo Gilmar Carvalho, o juiz responsável pela Vara 

onde tramitou seu processo afirmou que não se tratava de uma questão judiciária (sic), mas da 

                                            
83 Infelizmente, não se logrou êxito na busca por informações referentes a este processo.  
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falta de uma legislação específica sobre o assunto. Ele citou, ainda, uma reportagem do 

“Fantástico” sobre a sua família, em que 95% dos comentários foram de apoio e aprovação à 

sua opção pela Educação Domiciliar, numa demonstração de “apelo social pela legalização do 

que muitos fazem às escondidas” (BRASIL, 2013, p. 55). Ele se disse com “medo” da situação 

por “poder perder seus filhos”. 

Tomando a palavra, Ricardo Iene Dias confirmou que, após a reportagem sobre a família 

de Gilmar Carvalho, “o site da ANED recebeu um milhão de visualizações na mesma noite em 

que aquele programa do Fantástico foi exibido, como também recebemos dois mil e-mails 

interessados em saber o que é Educação Domiciliar” (BRASIL, 2013, p. 56). Retomando a fala 

de Alexandre Magno Fernandes Moreira, Ricardo Iene Dias disse que se viu em meio a um 

paradoxo, tendo em vista que se há um dever dos pais, o que se pediria ao governo seria o 

direito de exercer o dever de pai. “Nós queremos (...) o direito de exercer a educação dos nossos 

filhos” (BRASIL, 2013, p. 57). 

A seguir, passou-se a palavra a Sérgio Carvalho que informou ser de Vila Velha, Espírito 

Santo, e que estaria passando pela mesma situação, já que teria sido denunciado pelo Conselho 

Tutelar por abandono intelectual. Ele relatou, suscintamente, todo o processo e informou que 

estaria aguardando o proferimento da sentença84. Segundo ele, 

cremos que é um direito nosso dar educação aos nossos filhos, o melhor para os nossos 

filhos. Educação Domiciliar hoje é um ato de coragem. A gente tem que ter muito 

mais coragem para tirar os nossos filhos da escola do que para colocá-los na escola. 

Colocá-los na escola, eu vejo como uma atitude de comodidade, é transferir algo que 

você tem que fazer. Vejo também que o ensino domiciliar resgata algo na família que 

foi perdido, a mãe em tempo integral dentro de casa, pais realmente assumindo o seu 

papel de paternidade, de tutores da casa. Isto é algo que nós precisamos tocar para 

frente, mas precisamos de uma legislação que aprove essa nossa luta. Sabemos que 

não estamos sozinhos. Este momento está sendo muito oportuno e muito válido para 

nós (BRASIL, 2013, p. 57). 

 

Mais uma vez, registrou-se a participação dos internautas opinando acerca do debate na 

audiência pública, numa demonstração de que o assunto é de interesse da sociedade: 

Stênio Falcão 1 - Mais uma vez, 81: “Afirmo que sou a favor da educação 

domiciliar. Meu filho ainda não está na idade escolar. Mas, diante da pressão 

do sistema econômico, eu e minha companheira fomos pressionados a colocar 

o nosso filho na creche. Foram duas tentativas muito desgastantes. Nosso filho 

de apenas um ano sofreu muito e começamos a refletir sobre os danos que o 

modelo escolar estava causando. Infelizmente, o sistema não dá condições 

para que os pais eduquem seus filhos e nos pressionam a terceirizar não só a 

educação mas também os cuidados básicos. Não sei o que será dessa sociedade 

em que essas crianças não têm um afeto ou a atenção dos seus pais.” Diego 

                                            
84 A busca no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito deste processo não foi profícua 

devido, talvez, ao segredo de justiça que envolve causas sobre o direito de crianças e adolescentes. Maiores 

detalhes sobre esse eventual processo precisariam ser buscados diretamente com a família de Sérgio Carvalho.  
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Urbano: “Essa iniciativa é muito importante para uma conscientização da 

sociedade e das autoridades, que existe um questionamento. Está sendo 

levantado um tema de extrema importância para a boa formação do indivíduo 

e que pode participar de maneira útil ao seu meio.” Stênio: “Creio que o 

caminho não seja a fiscalização pelo Estado.” (...) Flávio: “O Estado diz que 

tem condições e capacidade para ensinar nossos filhos. Sou funcionário do 

Estado no meu Estado e 90% das escolas estão formadas e tomadas pela 

desorganização, pelo descaso e pela falta de segurança.”  Jairo: 

“Socialização! Isto é mito, Lincoln.”  Ernani Morais: “Pessoal, infelizmente, 

algum tipo de avaliação do Estado é indispensável.”  Timothy Brennan: “No 

Brasil, a socialização não é problema. O brasileiro é culturalmente sociável.”  

Flávio: “O ensino domiciliar é importante. O Estado tem todo o direito de 

acompanhar e estabelecer regras, mas não pode negar esse direito aos pais.” 

(...)  Carlos Alberto Cardoso: “Lincoln, estou acompanhando a audiência 

aqui em Lisboa. Fico feliz pelo evento e pela qualidade com que está sendo 

tratado.”  Flávio (...): “O Brasil é um País livre, é um País onde podemos 

participar de um momento como esse. Quero parabenizar a Comissão por 

tudo.”  Luana Machado: “Estamos num meio em que os pais enviam os seus 

filhos à escola com um ano de idade para se livrar deles; quando pais 

praticamente imploram para poder cuidar de seus filhos são vistos como 

ilegais, quando, na realidade, estão tendo uma atitude muito nobre.”  (...) 

Márcio Barros: “A lei brasileira sobre educação domiciliar assemelha-se à 

lei nazista, promulgada por Hitler em 1938, que proibia o ensino em casa pelos 

pais.”  Luana: “A obrigatoriedade de colocar os filhos na escola não tem 

reduzido o tempo de delinquentes.”  (...)   Rogério Milioli: "O maior inimigo 

da educação domiciliar é o preconceito.”  Roselma Maria Matos Benjamim: 

“Meus dois filhos estão querendo muito estudar em casa, mas preciso de um 

amparo por lei. Não quero ser acusada de negligente no intelecto dos meus 

filhos.” (BRASIL, 2013, p. 60-62 - grifos meus). 

 

Com a palavra, Sérgio Murilo (13 anos), filho de Sérgio Carvalho. O adolescente 

reforçou que os pais foram denunciados pelo Ministério Público, bem como todas as 

dificuldades que passaram com o processo. Para ele, “na escola não tinha socialização”. A 

seguir, relatou suas dificuldades de relacionamento na escola e as contradições causadas diante 

de sua religião. Além disso, ilustrou com uma constatação de que, numa aula de 50 minutos, 20 

eram só “para chamar atenção das crianças”. Segundo ele, “não havia estudo ali” e “o que 

aprendia era em casa” (BRASIL, 2013, p. 62). “O estudo em casa, para mim, foi uma salvação. 

E eu quero que cada família que está nessa luta consiga viver o que eu vivo hoje” (BRASIL, 

2013, p. 63). 

Passou-se ao depoimento de Rafael Morais que também é educado em casa. De sua fala, 

foi possível extrair o seguinte: 

Tenho 18 anos e estudei na escola. (...) Eu sempre fui autodidata. Com o tempo, na 

escola, eu fui perdendo isso. A escola, em vez de me beneficiar, foi “acabando 

comigo” (...). Aqui nós não estamos falando mal da escola. A gente só quer o direito 

de poder ser educado em casa. Eu digo que, para mim, foi muito melhor ser educado 

em casa. Eu vejo minhas irmãs, que também fazem o ensino familiar, é bem melhor 

para elas serem educadas em casa. A gente pode focar, como disse o Ricardo, naquilo 

que a gente é bom (sic).  Eu queria ressaltar uma fala do Fábio, que, para mim, foi 
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muito boa. Ele disse que a gente não (sic) é socializado. O pessoal sempre fala desse 

tema de socialização, que, se você sai da escola, você não faz amizades e tal. Quem 

estuda em casa, quem tem esse ensino familiar, tem muito mais facilidade de se 

relacionar com as outras pessoas. Geralmente as pessoas que estudam em casa tem 

muito mais facilidade de se relacionar (BRASIL, 2013, p. 63-64). 
  

As opiniões dos adolescentes expressas nesta audiência pública tiveram por objetivo 

demonstrar aos deputados do Congresso Nacional, numa tentativa de sensibilizá-los, que a 

Educação Domiciliar não é prejudicial à socialização daqueles que optam por essa modalidade 

e que todos estariam satisfeitos com a opção dos pais pela prática de homeschooling.   

Dada a palavra a Memélia Moreira, ela informou que praticou “formação familiar” e 

educação formal. Disse ser jornalista aposentada e ter duas filhas: uma é procuradora e a outra 

professora de antropologia na Universidade de Marília, doutorada em Paris. Para ela, não 

haveria contradição entre educação familiar e formal, pois ela praticou as duas. Sua 

preocupação remeteu à universalização da Educação Domiciliar numa sociedade capitalista, já 

que, às vezes, “terceirizar uma criança é a única saída para ter o mínimo” (BRASIL, 2013, p. 

65). 

Em resposta à indagação de Memélia Moreira, Ricardo Iene Dias informou que a 

universalização da Educação Domiciliar não pode acontecer “da noite para o dia”. Assim como 

a Educação Domiciliar é um processo que estaria se instalando, a universalização dessa 

educação também. Na verdade, ele nem saberia se seria possível acontecer essa universalização, 

pois o que se gostaria era que houvesse a supervisão para a prática da Educação Domiciliar. 

Contudo, sabe-se que não se trata de tarefa fácil regulamentar a Educação Domiciliar porque  

o governo pode elaborar uma série de normas e regulamentar a escola mesmo num 

país grande como o nosso. Mas dentro da casa, da família, isto é impossível. Cada 

família tem a sua rotina, o seu jeito de ver as coisas, a sua leitura de mundo. Isto é 

muito particular. O que eu considero importante são as avaliações. Isto pode ser feito 

tranquilamente desde que seja justa, como é justa em Portugal.  Portugal tem algo que 

eles chamam de ensino doméstico, onde você pode até matricular os filhos na escola, 

e seu filho só vai fazer as provas; ou como é no Chile, onde inclusive o governo 

fornece material.  Se vocês não sabiam, por exemplo, na Rússia, o governo paga às 

famílias para fazerem a Educação Domiciliar porque ele [o governo russo] entende 

que economiza em transporte escolar, em merenda escolar.  Então, a gente quer 

supervisão, sim (BRASIL, 2013, p. 66). 

 

O deputado Lincoln Portela, autor do PL sobre Educação Domiciliar em discussão na 

Câmara dos Deputados, acrescentou que “a nossa luta não é contra a escola, é a favor da 

Educação Domiciliar (...) porque a discussão é propositiva” (BRASIL, 2013, p. 67). O que ele 

esperava é que a modalidade Educação Domiciliar fosse implantada no Brasil, “como já o foi 

em 62 países”. Segundo ele, não seria a implementação de uma lei que iria obrigar as pessoas 
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a isso, mas sim a oportunidade. O deputado acredita que seria preciso oportunizar aos pais que 

têm competência para educar os filhos, essa modalidade. 

Em considerações finais, Ricardo Iene Dias afirmou que a pretensão seria da permissão 

para que muitas famílias pudessem, tranquilamente, transitar pela estrada da Educação 

Domiciliar. Reforçou que não haveria contrariedade à existência da escola, mas sim a favor do 

exercício do dever de educar os filhos no seio da família. 

Também encerrando, Fábio Stopa Schebella trouxe a reflexão de que a Educação 

Domiciliar ou escolar deveria ser uma questão de escolha, já que ninguém deveria ser obrigado 

a mandar os filhos para a escola, como também não deveria ser obrigado a ensiná-los em casa. 

O que se buscaria é a opção, a pluralidade de opiniões e ideias. 

Finalizando a audiência pública, o deputado Lincoln Portela concluiu agradecendo a 

oportunidade da discussão. 

De todo o exposto nesta audiência pública, em argumentações favoráveis à Educação 

Domiciliar, pode-se concluir que o movimento para sua regulamentação toma força a cada dia, 

apoiado pelas justificativas daqueles que, mesmo sem amparo legal, são adeptos da prática de 

homeschooling, numa demonstração de que, por seus ideais e por acreditarem nos benefícios 

da Educação Domiciliar, vale à pena “correr o risco” de viver à margem da lei.  

 

3.4.2 Audiência pública na Comissão de Educação 

Mais uma vez, agora por requerimento da relatora do PL n⁰ 3.179/2012 na Comissão de 

Educação, Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), uma audiência pública foi realizada 

em 12 de novembro de 2013. Estiveram presentes a deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende (DEM/TO), o deputado Lincoln Portela (PR/MG), autor do PL n⁰ 3.179/2012, Clélia 

Mara dos Santos (coordenadora geral de redes públicas da Secretaria de Educação Básica do 

MEC), Rossieli Soares da Silva (Consed), Luiz Carlos Faria da Silva (professor do 

Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade de Maringá), Édison Prado de 

Andrade (analista da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do 

Desenvolvimento Social), além de alguns adeptos e defensores da Educação Domiciliar. 

Embora representantes da Undime tenham sido convidados, nenhum secretário municipal de 

educação compareceu. 
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Segue, então, o relato85 da audiência pública que apresenta o mais recente estágio da 

discussão legislativa acerca da Educação Domiciliar no Brasil. 

O deputado Lincoln Portela, autor do PL n⁰ 3.179/2012 pontuou sua fala inicial na 

audiência pública reforçando a questão dos Direitos Humanos dos pais em educar os filhos em 

casa. Apresentou como motivação, dentre outras eventualmente existentes, a economia de 

tempo em razão da falta de mobilidade e a violência. Reforçou com a ideia do direito 

constitucional dos pais de educar seus filhos. Segundo o deputado, sequer um projeto de lei 

sobre o assunto deveria existir, porque se trataria de uma “heresia”, considerando o êxito que a 

Educação Domiciliar tem, aliado ao direito constitucional dos pais de educarem seus filhos. 

Segundo ele, o Brasil só teria a ganhar  com mais essa modalidade, posto que não 

constituiria uma obrigatoriedade. Trata-se de uma cooperação para a educação e não uma 

competitividade. O deputado informou que 

 

a Educação Domiciliar hoje está regulamentada em, pelo menos, 64 países do mundo. 

(...), como diz o pedagogo de Santa Catarina, Fábio Schebella, a Educação Domiciliar 

tem quatro pontos de extrema importância: i. o aluno vê a Educação Domiciliar com 

(...) naturalidade do ensino (...); ii. a naturalidade do ensino vai fazer com que o 

estudioso envolvido com a Educação Domiciliar possa se tornar um autodidata; iii. o 

aluno se torna um pesquisador sendo um autodidata e vê o mundo se abrindo e vê nos 

estudos aquilo que não conseguem (sic) ver na escola convencional (...); iv. (...) terão 

um produto cultural de excelência (...) que é o que o Brasil precisa nesse momento86. 

 

Seguindo a audiência pública, teve voz o professor Édison Prado de Andrade que, apesar 

de ocupar cargo de analista no Ministério do Desenvolvimento Social, deixou claro que sua fala 

se daria na qualidade de estudante do tema e prestes a defender sua tese de doutorado na USP. 

Para ilustrar sua fala, o professor Édison lembrou um diálogo de Paulo Freire com Sérgio 

Guimarães, no qual o mais referenciado educador brasileiro relatou a formação e informação 

que recebia em casa, de seus pais que, segundo o próprio Freire, embora não fossem 

professores, eram educadores muito bons. 

Como se pode perceber, em comparação com a audiência pública ocorrida em junho na 

Comissão de Participação Legislativa, as pessoas envolvidas na defesa pública da Educação 

Domiciliar são, com poucas variações, sempre as mesmas, assim como seus argumentos são 

sempre reforçados. 

                                            
85 Esse relato está baseado no áudio original da audiência pública realizada na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados em 12 de novembro de 2013 que está disponível em <http://imagem.camara.gov.br 

/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de novembro de 2013.  
86 Excertos da fala do Deputado Lincoln Portela durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada 

na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública 

está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado .asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 

26 de novembro de 2013.  

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado%20.asp?txtCodigo=46500
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Na tentativa de ilustrar sua fala favorável à Educação Domiciliar, o professor Édison 

citou o livro “Uma Professora Muito Maluquinha”, de Ziraldo, já que ela levava seus alunos 

para casa e o currículo que seguia não consistia nos estabelecidos pelos órgãos oficiais de ensino 

porque ensinava o que os alunos tinham curiosidade de aprender. Citou também o livro “Escola 

não é depósito de crianças: a importância da família na educação dos filhos”, do mineiro 

Wolmer Ricardo Tavares. Relatou, por fim, o caso de uma escola em Ribeirão Preto em que as 

crianças não queriam ficar dentro da sala de aula, onde constatou que as salas eram trancadas 

com cadeado e corrente, além de portas de ferro. 

Citando Emílio, o tratado de educação de Rousseau, o professor Édison reproduz o 

seguinte trecho: 

 

... até aqui não eras livre, senão aparentemente (...) sê agora livre efetivamente, 

aprendes a te tornares seu próprio senhor. Manda em teu coração, Emilio, e será 

virtuoso87. 

 

O professor Édison continua sua fala citando dois movimentos dentro da ideia de 

educação familiar desescolarizada: i. o unschooling para as famílias que acham que o Estado 

atrapalha a formação das crianças e negam completamente o envolvimento do Estado com a 

educação e ii. o homeschooling no qual se enquadra o PL do deputado Lincoln Portela. Para 

ele, seria preciso entender o que “não” é Educação Domiciliar, posto que esta não pretenderia 

desestatizar totalmente a educação nem suprir totalmente o papel do Estado na educação; não 

seria modelo válido para todos os tipos de pais e famílias; não se basearia na afirmação de que 

a escola e os sistemas de ensino são ineficazes; não se constitui e um movimento da elite 

econômica (considerando que sua pesquisa88 apurou que as famílias que praticam 

homeschooling são de classe média baixa, com ganho mensal de, aproximadamente, um a até 

dez salários mínimos). 

De acordo com a fala do professor Édison Prado Prado de Andrade, 

o movimento de Educação Domiciliar é um desejo de reconquistar um direito que até 

o princípio do século XX era um direito garantido constitucionalmente, até a década 

de 40, o direito dos pais de voltar a educar seus próprios filhos com vistas à formação 

para a vida adulta, com responsabilidade social (...)89.   

                                            
87 Excertos da fala do Professor Édison Prado de Andrade durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar 

realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência 

pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp ?txtCodigo=46500>. 

Acesso em 26 de novembro de 2013. 
88 Trata-se da tese de Doutorado “Educação familiar desescolarizada como um direito da criança e do adolescente” 

em andamento pela USP.  
89 Excertos da fala do Professor Édison Prado de Andrade durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar 

realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência 

pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado .asp?txtCodigo=46500>. 

Acesso em 26 de novembro de 2013. 

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp%20?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado%20.asp?txtCodigo=46500
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Com base na exposição do professor Édison, depreende-se que os pais que desejam a 

possibilidade da Educação Domiciliar chamam a educação para si e estão na contramão da 

maioria dos pais que querem que a escola eduque seus filhos. A filosofia que orientaria o 

movimento da Educação Domiciliar seria a da valorização integrada dos direitos fundamentais 

da criança de convivência familiar e comunitária. Segundo ele, “prova disso” é que, em sua 

pesquisa, quando ouvia o que as crianças diziam sobre a Educação Domiciliar, todas 

respondiam que gostavam porque podiam estar mais perto dos pais e conviver mais com eles. 

Encerrando sua fala, o professor Édison expôs o que quer o movimento da Educação 

Domiciliar desescolarizada, citando o art. 29 da Constituição do Equador: 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas90. 

 

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende esclareceu que o PL abre uma 

possibilidade, faculta aos sistemas de ensino a Educação Domiciliar. Tratar-se-ia de uma 

permissão a ser discutida no âmbito de cada sistema, sendo uma possibilidade facultada à 

família. 

Pelo Consed, falou o professor Rossieli Soares da Silva, informando que não é 

especialista, nem técnico ou estudioso do tema e temia não falar com a propriedade que este 

requereria. Informou, já de início, que iria expressar o que o órgão que representa pensa a 

respeito do tema. De acordo com a sua argumentação, consideraria de importância fundamental 

para a educação o papel da família, independente se pela forma proposta ou pela forma 

escolarizada. Usando a Constituição Federal para exemplificar a obrigatoriedade da Educação 

Básica num caráter presencial dentro da escola, reforçada com a LDBEN, lembrou que esse 

assunto já havia sido discutido pelo Conselho Nacional de Educação, bem como que o caminho 

traçado pelo Congresso Nacional, neste momento, era justamente de aumentar a elasticidade da 

educação escolar, dado que a relação entre os educandos é parte importante no processo 

educacional em razão do desafio da convivência na diversidade e, privar a criança do convívio 

social com crianças de sua idade, não contribuiria para seu desenvolvimento pleno. Encerrando, 

indicou que sua posição pessoal ainda estaria em processo de formação, mas o Consed 

                                            
90 Fonte: < http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html>. Acesso em 02 de dezembro de 

2013. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html
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entenderia que o ambiente de convívio social é importante para o processo formativo da criança 

e, por essa razão, não seria favorável à aprovação do PL. 

Passando-se à fala de Luiz Carlos Faria da Silva, professor do Departamento de 

Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá e doutor pela UniCamp, o 

mesmo relatou a história pessoal de sua família, posto que, casado com uma pedagoga e pai de 

dois filhos (um filho com 15 e uma filha com 13 anos), seria defensor da perspectiva da 

liberdade dos pais de exercerem a modalidade da Educação Domiciliar, uma vez que ele mesmo 

praticava essas ideias com seus filhos que estão fora da escola desde 2007. Eles foram 

matriculados na escola aos 7 anos de idade, mas, com o tempo, apareceram conflitos entre o 

modo como a educação era organizada em casa e na escola. Os órgãos judiciais pautaram-se 

pela legalidade, cobrando a matrícula de seus filhos numa escola. Entretanto, o professor Luiz 

Carlos fez outra análise interpretativa da Constituição Federal, entendendo que não estaria 

consignada a obrigatoriedade da matrícula no texto da Carta Magna. Para ele, apenas a LDBEN 

e o ECA falariam explicitamente da obrigatoriedade da matrícula em estabelecimento escolar, 

não a Constituição Federal. 

Outro ponto que, segundo o professor Luiz Carlos, seria objeto de dúvida e indagações 

diria respeito à socialização. De forma irônica, ele relatou que não haveria nenhuma notícia de 

sociopatia das crianças nos países que permitem a Educação Domiciliar. Pelo contrário, há 

menor incidência de abandono escolar, de problemas quanto ao descumprimento da lei, de 

problemas de aprendizagem, de envolvimento com drogas etc. Portanto, ele não consideraria 

que a Constituição Federal obrigue à matrícula, mas sim que esta assume a responsabilidade de 

oferecer oportunidades educacionais a todos, inclusive àqueles pais que não possam oferecer 

por si mesmos, caracterizando a democracia, a liberdade de pais e crianças. Sendo assim, o 

temor da falta de socialização seria um mito, se consideradas as evidências. 

A seguir, a representante do MEC, professora Clélia Mara dos Santos, enfatizou que a 

educação brasileira, até pouco tempo, era privilégio dos poucos que tinham recurso para isso. 

Até os anos de 1940, no século XX, a educação era o primeiro dever da família e não cabia às 

autoridades públicas essa discussão, lembrando a figura dos preceptores dos filhos de grandes 

fazendeiros. Segundo a professora, a Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova 

situação, ampliando o espaço que o Estado ocupa na educação do país, passando a 

responsabilizar-se por ela. 

A professora Clélia enfatizou, ainda, a questão da profissionalização docente no país e 

o grau de escolarização que se deve ter para educar, sendo que os professores é que deveriam 

se responsabilizar pela educação escolar das pessoas. Argumentou sobre a necessidade da 
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construção das identidades e percepção da identidade nacional como um processo, bem como 

que as escolas e instituições autorizadas teriam como escopo a base curricular comum que 

garante a aquisição dos conhecimentos que todos os brasileiros deveriam ter na trajetória 

escolar. Além do mais, para a professora, a escola seria o ambiente que permite confrontar 

valores que são recebidos em casa com os valores sociais. O processo de socialização da escola, 

não se compararia ao passeio ao clube ou à praça. Encerrando, a professora Clélia, 

representando a posição do Ministério da Educação, reforçou que a educação escolar deve ser 

feita em espaço de educação coletiva (público ou privado), já que o professor não seria 

substituível. 

A relatora do PL, deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, disse que entendia o 

desafio que estava em suas mãos e, diante de tantos pais que não davam conta da educação de 

seus filhos e os encaminhavam para que a escola se responsabilizasse; diante de projetos 

existentes para ampliar o atendimento de creches no período noturno e aumentar os dias letivos 

do ano para 240; diante da necessidade de equilíbrio entre os direitos da criança e do adolescente 

e as demandas da sociedade; diante da educação como um direito subjetivo em que a pessoa 

não pode dele abrir mão; diante da ideia de que algumas famílias poderiam se furtam, com isso, 

à oferta da educação para seus filhos, apresentava várias questões sobre o assunto:  

como as famílias de classe média conseguem suprir a oferta de educação com relação 

aos custos na modalidade da Educação Domiciliar? Mesmo sabendo que a criança não 

se socializa só na escola, até que ponto essa falta de convivência não prejudicaria? 

Existiria a necessidade do Estado dar suporte às famílias com preceptores e 

professores para as famílias que desejarem essa modalidade? Essa proposta não seria 

democrática demais, já que permite aos sistemas de ensino escolherem se admitem ou 

não a modalidade da Educação Domiciliar?91 

 

Retomando a palavra, o deputado Lincoln Portela, autor do PL, reforçou a vontade da 

criança que teria o direito de ser ensinada em casa. Argumentou com o problema da segurança 

pública e da violência, além de indicar que alunos dos 64 países que fazem uso dessa 

modalidade de ensino teriam êxito. Tratar-se-ia, segundo ele, de uma “batalha pelas famílias e 

pelos direitos das crianças”. Quanto ao questionamento da socialização, o deputado Lincoln 

informou que a socilização não se dava só na escola e que a visão do PL é propositiva, uma 

modalidade fiscalizada de educação. Modalidade que não era tão nova assim, já que tinha 

                                            
91 Excertos da fala da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende na audiência pública sobre Educação 

Domiciliar realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio 

da audiência pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado 

.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de novembro de 2013. 

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado%20.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado%20.asp?txtCodigo=46500
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previsão até a Constituição nacional de 193792. Exaltado, o deputado afirmou que não há crime 

nenhum de abandono intelectual sendo cometido por pais que mantêm seus filhos em Educação 

Domiciliar. Segundo ele, “abandono intelectual é uma criança no 4º. ano do Ensino 

Fundamental que não sabe ler...”93 

O deputado José Stédile (PSB/RS), que já foi prefeito de Cachoeirinha/RS, afirmou que 

reconhecia um avanço com relação à educação do Brasil, mas reconhecia também que essas 

famílias que querem educar seus filhos anseiam por um currículo melhor e mais amplo, além 

de uma melhor qualidade do ensino. Para ele, um dado importante é que 1/3 dos universitários 

seria analfabeto funcional94, e não haveria dúvidas que “alguém educado na família jamais 

chegaria à universidade sem saber ler”. Lembrou, ainda, um problema que poderia acontecer: 

as famílias se aproveitarem dessa modalidade e não levarem as crianças para a escola, a fim de 

que as mesmas trabalhassem. Em razão disso, segundo ele, deveria existir controle. O deputado 

Stédile se disse completamente a favor do PL e informou que estaria aplicando em sua casa, 

não vendo nenhum risco quanto à socialização, considerando certo, sim, que algumas formas 

de socialização na escola seriam, inclusive, prejudiciais. 

O deputado Izalci (PR/DF) lamentou o questionamento da qualidade da educação no 

Brasil, inclusive quanto aos relacionamentos, já que as famílias ficariam preocupadas quando 

mandam seus filhos para a escola. Exemplificou que a avaliação dos alunos em sistema de 

Educação Domiciliar poderia ser feita com a certificação pelo poder público. Para ele, a questão 

é regularizar para que as famílias não sejam penalizadas pela não presença das crianças na 

escola. Tratar-se-ia, portanto, de uma alternativa importante, já que algumas escolas acabariam 

deseducando e comprometendo o relacionamento entre os estudantes. Sua maior preocupação 

seria quanto a sociabilidade, já que “vivemos num mundo cada vez mais individualista”95 e a 

                                            
92 Embora o Deputado Lincoln Portela, em sua fala, indique que a Educação Domiciliar tinha previsão 

constitucional até a Carta de 1937, como se viu acima nesta pesquisa, a Educação Domiciliar gozou de previsão 

constitucional até a Constituição de 1967, bem como em sua emenda n⁰ 1, de 1969. Somente na Constituição de 

1988 a Educação Domiciliar deixou de ser garantia para as famílias brasileiras. 
93 Excertos da fala do deputado Lincoln Portela durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada 

na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública 

está disponível em < http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 

26 de novembro de 2013. 
94 Esta informação pode ser comprovada por uma pesquisa feita na Universidade Católica de Brasília e divulgada 

em fevereiro de 2014, onde dos 800 alunos avaliados, mais da metade foram considerados analfabetos funcionais 

porque não comseguem compreender o que leem. Disponível em http://www.folhapolitica.org/2014/02/ 

pesquisador-conclui-que-mais-da-metade.html. Acesso em 19 de maio de 2014.  
95 Excertos da fala do deputado Izalci durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública está 

disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet /audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de 

novembro de 2013. 

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://www.folhapolitica.org/2014/02/%20pesquisador-conclui-que-mais-da-metade.html
http://www.folhapolitica.org/2014/02/%20pesquisador-conclui-que-mais-da-metade.html
http://imagem.camara.gov.br/internet%20/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
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Educação Domiciliar poderia fazer crescer mais ainda a individualização. Sua posição seria 

quanto à viabilidade da proposta. 

Aberta a fala para um pai, Josué Peixoto Bueno, que mantém seus dez filhos em 

Educação Domiciliar e é um defensor da modalidade, o mesmo argumentou, com emoção, a 

possibilidade de os pais manterem seus filhos em Educação Domiciliar. Relatou exemplo de 

seu próprio filho que, após frequentar a escola, “voltou batendo nos irmãos e xingando”. 

Lembrou que o Brasil já tem Educação Domiciliar de fato, mas não de direito, exemplificando 

com a família Schurmann que veleja pelo mundo. Encerrando, ilustrou com o “exemplo de 

Jesus Cristo que foi ensinado em casa e jamais foi preconceituoso”96. 

O representante do Consed, Rossieli Soares da Silva, retomando a palavra ressaltou o 

caráter democrático do PL, mas questionou a fiscalização da Educação Domiciliar pelo Estado 

e como a criança poderia defender o seu direito de estudar, já que “o lado sombrio da sociedade 

poderia se aproveitar dessa situação em detrimento do direito das crianças e adolescentes quanto 

à educação”97. Segundo ele, nossa educação não seria a melhor do mundo, mas ainda seria 

melhor do que a que muitos pais poderiam dar e, embora a posição do Consed pudesse parecer 

legalista, haveria temores pela ineficiência do Estado em cuidar do direito à educação.  

Também foi franqueada a palavra à senhora Darcília Bueno (esposa de Josué Peixoto 

Bueno) que falou na qualidade de mãe, esclarecendo que a Educação Domiciliar era pautada 

por “famílias bem estruturadas e que amam seus filhos e querem o melhor para eles”98. Falou 

da omissão e da violência das escolas, além de criticar a qualidade das escolas. 

O publicitário Ricardo Iene Dias, diretor de relações públicas da ANED, falou também 

enquanto pai e disse que “a escola a qual se referem é a escola ideal enquanto espaço harmônico 

de convivência social e não a escola real que existe no Brasil”99. Nesta escola real, “a má 

                                            
96 Excertos da fala do Sr. Josué Peixoto Bueno durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada 

na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública 

está disponível em < http://imagem.camara.gov.br/internet /audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 

26 de novembro de 2013. 
97 Excertos da fala do Sr. Rossieli Soares da Silva (Consed) durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar 

realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência 

pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado .asp?txtCodigo=46500>. 

Acesso em 26 de novembro de 2013. 
98 Excertos da fala da Sra. Darcília Bueno durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública está 

disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de 

novembro de 2013. 
99 Excertos da fala do advogado Ricardo Dias durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública está 

disponível em < http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de 

novembro de 2013. 

http://imagem.camara.gov.br/internet%20/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado%20.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
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socialização é mais latente que a boa socialização”100. Segundo ele, o perfil das famílias que 

fazem Educação Domiciliar seria de esposas e mães em tempo integral, pais que deixaram 

padrões de vida mais altos para priorizar seus filhos. 

O professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Giovane de Araújo, também fez uso 

da palavra para defender a Educação Domiciliar e, assim como Josué Peixoto Bueno, disse que 

pretendia “sair do casulo” e que se sentia mais motivado para a Educação Domiciliar de seus 

filhos. 

O advogado Miguel Nagib fez uma crítica ao governo que não educaria e não permitiria 

que os pais educassem, já que “a educação brasileira não é como a oferecida pela Finlândia, por 

exemplo”101. Segundo ele, “a escola real não é o paraíso que se lê nos documentos do MEC”102. 

Além disso, o PL abriria uma possibilidade e não obrigaria ninguém a adotar o regime 

domiciliar. O que as famílias gostariam é de apenas educar seus filhos. Tratar-se-ia de um 

direito natural previsto em quase todos os documentos sobre direitos humanos. 

Carlos Cardoso, presente na plateia da audiência pública, pediu a palavra e apresentou 

o exemplo prático do resultado da Educação Domiciliar com o filho de um casal da cidade de 

Timóteo/MG que passou em dois vestibulares e apresentou ótimo resultado no ENEM. 

Solicitando a aprovação do PL, falou em nome dos pais que sofrem afrontas no Judiciário, que 

sofrem perseguição ideológica, são olhados como marginais, com preconceito, citando o 

exemplo do casal Sérgio Custódio e Fernanda Flávia, de Vila Velha/ES, que “ouviu da 

arrogante juíza Patrícia Pereira Neves que os filhos não pertenciam aos pais, mas ao Estado”103. 

O advogado e assessor parlamentar Paulo Fernandes, fazendo uso da palavra, prestou 

homenagem ao falecido deputado Miguel Martini (PHS/MG), que teria sido o primeiro a 

defender a homeschooling no Congresso Nacional e informou que é pai de quatro filhos adeptos 

da Educação Domiciliar e que teria sido obrigado a matricular seus filhos na escola. Relatou, 

inclusive, um fato muito pitoresco que o fez lutar pela Educação Domiciliar. Ao comprar o 

material indicado pela escola deparou-se com o livro “Os três chapeuzinhos vermelhos”104, no 

                                            
100 Idem. 
101 Excertos da fala do advogado Miguel Nagib durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada 

na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública 

está disponível em < http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 

26 de novembro de 2013. 
102 Idem. 
103 Excertos da fala do Sr. Carlos Cardoso durante a audiência pública sobre Educação Domiciliar realizada na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio da audiência pública está 

disponível em < http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de 

novembro de 2013. 
104 De acordo com a sinopse contida no próprio livro de Jonas Ribeiro, Chapeuzinho Vermelho e Papai Noel 

chamam o filho Saci no quarto e explicam que o cupido retirou a flecha do amor de seus corações e, por isso, eles 

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=46500
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qual Papai Noel é casado com Chapeuzinho Vermelho e ambos são pais do Saci. O livro relata 

o momento do divórcio de Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho. Ao questionar a temática e 

retirar seu filho da escola, Paulo Fernandes foi chamado de moralista. Por essa razão, defenderia 

a aprovação integral do PL do deputado Lincoln Portela. 

Retomando a palavra para considerações finais, o professor Édison Prado de Andrade 

informou que observou em sua pesquisa muitas violações a direitos como, para ilustrar, o 

exemplo da professora de Ciências que pediu que alunos fossem ao banheiro colher material 

(espermatozóides) para serem observados em microscópio. Para ele, bastaria instrumentalizar 

o sistema em casa com tecnologia, investir em informática nas casas, já que as crianças 

aprenderiam de forma autodidata através da tecnologia da informação. Com relação ao controle, 

ele sugeriu que fosse seguido o modelo europeu, em que os pais comunicam aos órgãos oficiais 

que desejam realizar Educação Domiciliar, havendo um processo de acompanhamento 

qualificado, sem altos investimentos. 

Retomando sua fala, a representante do MEC, professora Clélia Mara dos Santos, 

concordou que tratar-se-ia de uma propositura democrática e não autoritária e que o MEC 

divergia do PL não contra os pais ou contra a ANED, mas numa perspectiva de entender a 

educação numa base nacional, já que “a educação é produto da instituição escolar”105. 

Encerrando, ela indicou que a posição do MEC se daria em razão do princípio da legalidade 

estrita, na qual o poder público só poderia fazer o que a lei estipula. 

Encerrando a audiência pública, a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, 

relatora do PL na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, fez a seguinte afirmação: 

 

Me sinto satisfeita com a audiência, acho que foi muito interessante, inclusive porque 

no projeto, em 2011, quando votei junto com a rejeição do projeto de Educação 

Domiciliar era extremamente aberto e não tinha nenhum tipo de garantia (...). Entendi 

como uma responsabilidade, acredito que a gente recebe responsabilidades (...) tenho 

essa tarefa, vou tentar construir um parecer em que posso garantir para todos que estão 

aqui que o direito da criança e do jovem seja garantido. Esse o meu olhar: direito a ter 

dignidade, uma educação de qualidade, ter condição de ter escolha, de ter formação, 

mais do que ensino. Eu acredito nisso. E tentar construir com essa preocupação que 

olhar nós podemos garantir do sistema para as crianças106.  

                                            
preferiram seguir um caminho diferente da união. Saci expressa a sua dor e chora a separação que ele nunca 

gostaria de ver acontecer. Mas e agora? Será o fim? Será que o Saci vai se acostumar a ficar um tempo com a mãe 

e um tempo com o pai?  
105 Excertos da fala da representante do MEC, Sra. Clélia Mara dos Santos durante a audiência pública sobre 

Educação Domiciliar realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. 

O áudio da audiência pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio 

/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de novembro de 2013. 
 

106 Excertos da fala da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende durante a audiência pública sobre Educação 

Domiciliar realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 12 de novembro de 2013. O áudio 

da audiência pública está disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio 

/Resultado.asp?txtCodigo=46500>. Acesso em 26 de novembro de 2013. 

http://imagem.camara.gov.br/internet/audio%20/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio%20/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio%20/Resultado.asp?txtCodigo=46500
http://imagem.camara.gov.br/internet/audio%20/Resultado.asp?txtCodigo=46500
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Assim, encerrou-se a audiência pública sobre a Educação Domiciliar no Brasil, ocorrida 

em 12 de novembro de 2013, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 

Aguarda-se, neste momento (2014), o pronunciamento da relatora, deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende, por meio de seu parecer, para que, então, ocorra o prosseguimento da 

proposta dentro da casa legislativa. Contudo, com base em declarações dadas à imprensa, a 

deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, a princípio, afirmou que dará parecer favorável 

à causa da Educação Domiciliar. Segundo a entrevista107, ela disse que estaria construindo um 

substitutivo no “sentido de dar às famílias a possibilidade de educar em casa e ao mesmo tempo 

criar mecanismos para garantir o direito das crianças”. Então, sua tendência seria de abrir a 

possibilidade, mas com uma série de condicionantes. Ela pretenderia “condicionar orientações 

pedagógicas e reuniões regulares com os pais” para “garantir que essas crianças tenham acesso 

ao currículo básico do MEC, que é um direito delas”108. 

 

  

                                            
107 Disponível em < http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/>. Acesso em 

18 de fevereiro de 2014. 
108 Idem 

http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/
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CAPÍTULO 4 

FAMÍLIAS ADEPTAS DE HOMESCHOOLING NO BRASIL 

Durante todo o tempo em que me mantive debruçada nesta pesquisa, uma das maiores 

dificuldades foi identificar e relacionar as famílias adeptas da Educação Domiciliar no Brasil. 

Há muita expeculação quanto ao número real destas famílias. A Associação Nacional de 

Educação Domiciliar, por exemplo, informa que, aproximadamente, 400 famílias seriam 

adeptas de homeschooling no Brasil109 em 2011. Apenas dois anos depois, esse número já 

estaria em 800 (VINES, 2013, p. 1). A HSLDA, por sua vez, informa que seriam cerca de 700 

famílias110. Há quem afirme que mil famílias seriam adeptas no Brasil, podendo esse número 

chegar a duas mil famílias111. Contudo, somente as famílias que responderam a processo 

judicial, cerca de seis, foram acessíveis para fins de pesquisa. Credita-se este descompasso de 

informações com o fato das famíias adeptas temerem uma incursão do Conselho Tutelar e 

eventual violação em sua prática de Educação Domiciliar.  

Em que pese, no Brasil, ainda ser difícil esse mapeamento, tendo em vista as famílias 

adeptas viverem à margem da lei (VINES, 2013, p. 1), para fins de estudo comparado, traçar-

se-á abaixo, como base em dados extraídos da HSLDA, um quadro com a situação da prática 

de homeschooling em diversos países. O objetivo é permitir uma visão panorâmica da Educação 

Domiciliar em âmbito mundial, a fim de situar e analisar o atual estágio de evolução da 

legislação brasileira e do entendimento do Poder Judiciário pátrio em comparação a outras 

nações. 

  

                                            
109 Conforme relatado na audiência pública realizada em 12 de novembro de 2013 na Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados que consta desta pesquisa. 
110 Disponível em http://www.hslda.org/hs/international/Brazil/default.asp. Acesso em 22 de abril de 2014. 
111 Sonia Aranha. Disponível em < http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-

pais/>. Acesso em 18 de fevereiro de 2014. 

http://www.hslda.org/hs/international/Brazil/default.asp
http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/
http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/
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Quadro 3 - Homeschooling: comparativo do ensino compulsório, das famílias adeptas e da 

situação legal em alguns países 

 Faixa etária de 

educação 

obrigatória 

Estimativa de  

home schoolers 

 

Situação legal 

 

 

 

Brasil 

 

6-14 

(4-17)112 

 

700 famílias 

 

Indeterminada na legislação 

 

 

 

África do Sul 

 

7-15 

 

50-70 mil 

Legalizado desde 1996; cada província define seus 

padrões; o aluno se registra nos departamentos 

provinciais de educação 

 

 

 

Alemanha 

 
(5)6-18 

 
400 famílias 

 
Não é permitido 

 

Argentina 

 
5-17 

 
não informado 

 
Não existe legislação que proíba expressamente 

  

 

 

Austrália 

 

6-15 

 

30 mil famílias 

 

Legal em todos os territórios; há um registro das 

crianças educadas em casa 

 

 

 

 

Bolívia 

 

6-17 

 

muito incomum 

 

Não há previsão expressa 

 

 

 

Canadá 

 

5(7)-16(18) 

 

dado não obtido 

 

Legalmente prevista 

 

 

 

Chile 

 

6-17 

 

Desconhecido 

 

Legal, mas ainda um movimento novo no país 

 

 

 

China 

 

6(7) + 9 anos de 

escolaridade 
obrigatória 

 

não informado 

 

Sua prática é um risco 

 

 

 

 

Colômbia 

 

5-15 

 

não informado 

 

Legalmente prevista na Constituição 

 

 

 

 

Equador 

 

não informado 

 

bastante incomum, mas é 
crescente 

 

 
É legal, pois existe um Acordo Ministerial 

autorizando 

 

 

 

 

Espanha 

 
6-16 

 
2 mil famílias 

Não há previsão legal; em julgamento de processo, 
o Tribunal Constitucional negou o direito dos pais 

de educarem seus filhos em casa enquanto não 

houver base legal para isso 

 

 

 

 

7-16 

 

250 

 

                                            
112 EC n.⁰ 59, de 2009. 
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Finlândia 

É legal e protegida pela Constituição e pela lei 

finlandesa, desde que supervisionada por 

autoridades 

 

 

 

 

 

 

França 

 

 

 

6-16 

 

 

 

2-3 mil em sistema privado e 
10-20 mil matriculados em 

escola de correspondência 

 

 

 

É legal e prevista no Código de Educação; as 
famílias devem notificar as autoridades 

 

 

 

 

Gana 

 
6-15 

 
não informado 

 
Está crescendo 

 

 

 

 

Holanda 

 

5-16 

16-18 

(estudo+emprego) 

 

100 famílias 

Não é tecnicamente reconhecida pela lei e a 

educação é obrigatória. Ainda é necessário o 

reconhecimento como forma de educação válida 

 

 

 

 

 

Índia 

 

6-14 

 

500-1000 crianças 

Exige presença obrigatória na escola, como 

ompulsão para o Estado e não para os pais. Ministro 

da Educação informou que os pais são livres para 
não enviar os filhos à escola e ensiná-los em casa, 

mas aguarda-se uma posição oficial 

 

 

 

 

 

Inglaterra 

 
5-16 

 
20-100 mil crianças 

 
É legal e não há obrigação de comunicar 

autoridades, salvo se a criança já foi, algum dia, 

registrada em educação no governo 

 

 

 

 

 

Irlanda 

 

6-16 

 

750 crianças 

 

Reconhecida oficialmente pela Constituição 

 

 

 

 

 

Israel 

 
5-15 

 
várias centenas de famílias 

 
É legal, mas as familias precisam solicitar 

autorização ao Ministro da Educação 

 

 

 

 

 

Itália 

 

6-16 

 

não informado 

É legal, mas não muito conhecida. Os pais devem 

notificar anualmente as autoridades e demonstrar 

que têm capacidade técnica e econômica para 
educar os filhos em casa 

 

 

 

 

Japão 

 

7-14 

 

1000-5000 famílias 

 

A lei é vaga, mas há o incentivo da comunidade 

empresarial 

 

 

 

 

México 

 

variam de estado para 

estado; em regra, até a 
6ª. série todos devem 

estar na escola 

 

5 mil famílias 

 

Como as leis de frequência obrigatória não são 

claras, as famílias não sofrem interferência 
significativa do governo 

 

 

 

 

Nova Zelândia 

 

6-15 

 

3.349 famílias (dados de julho 

de 2007) 

É legal, desde que se apresente uma declaração de 

intenções junto ao Ministério da Educação para 

obter o certificado de isenção da lei de frequência 

obrigatória 

 

 

 
6-16 

 
não informado 
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Peru 

Não há previsão expressa autorizando, mas os pais 

interpretam como possibilidade, tendo em vista a lei 

permitir que os pais escolham as instituições de 
acordo com suas convicções e crenças 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

 

 
6-15 

 

 
não informado 

 

 
É legal e previsto no Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo. Denomina-se ensino doméstico. 

Exige-se relatórios anuais e testes periódicos 

 

 

 

 

 

Rússia 

 

6-16 

 

70 mil 

 

É legalmente prevista em lei como”educação 

familiar” 

 

 

 

 

Uganda 

 

6-13 

(13-18 ensino 
secundário universal) 

 

não informado 

 

É uma opção educativa que vem crescendo, mas 

não está explicitamente prevista em lei; a educação 
é obrigatória 

 

 

 

 

Uruguai 

 

6-17 

 

não informado 

 

É legal e com previsão na Constituição 

 

 

 

 

Venezuela 

 
6-15 

 
não informado 

 
A educação é obrigatória e não há previsão legal 

para homeschooling que é incomum no país 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas informações obtidas no sítio da Home School Legal Defense Association 

(HSLDA)113 

 

Observando-se o quadro, é possível traçar um panorama básico dessas 30 nações no que 

se refere a homeschooling, em especial confirmar que se trata de uma modalidade educativa 

disseminada em quase todos os países e legalmente reconhecida naqueles que são considerados 

econômica e socialmente mais desenvolvidos pelos órgãos de pesquisa internacional. 

  

4.1 Características dos sujeitos 

Parece que, “de modo geral, com as nobilíssimas exceções que todos conhecemos, os 

pais brasileiros de todas as classes não se envolvem como deveriam na vida escolar dos filhos” 

(WEINBERG e PEREIRA, 2008, p. 72). Entretanto, as tais “nobilíssimas exceções” citadas 

podem ser atribuídas aos pais que defendem e se mostram adeptos de homeschooling. 

Ao prefaciar livro de Vasconcelos (2005), Rogério Fernandes, da Universidade de 

Lisboa, compreende que “o desejo, por parte das famílias, de eficiência pedagógica, de 

permanência de valores e de segurança física, leva a que se recorra ao ensino no interior do lar, 

                                            
113 Disponível em http://www.hslda.org/hs/international/. Acesso em 21 de abril de 2014. 

http://www.hslda.org/hs/international/
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o que é reforçado pela disposição actual (sic) de fontes informáticas de informação” 

(FERNANDES, 2005, p. XII). 

Em que pese a carência de dados precisos e a pouca pesquisa sobre o tema no Brasil, 

diversos podem ser os motivos que levam pais a desejarem educar seus filhos em casa. Aspectos 

pedagógicos, religiosos e morais pesam nesta decisão. Na incomensurável lista de motivos 

podem ser citados114: vontade de ficar mais próximo dos filhos, maior flexibilidade quanto ao 

horário de estudos, desenvolvimento da autonomia nas crianças, maior controle do que é 

ensinado de forma a conciliar o currículo com valores morais e religiosos e críticas ao ambiente 

socializador da escola. 

Motivações políticas também estão no rol já que, segundo pesquisa, “a doutrinação 

esquerdista é predominante em todo o sistema escolar privado e particular. É algo que os 

professores levam mais a sério do que o ensino das matérias em classe (...)” (WEINBERG e 

PEREIRA, 2008, p. 77).  

Além de todos estes, outro motivo que pressiona o poder público para o reconhecimento 

da Educação Domiciliar são as duras críticas à qualidade da educação oferecida nas escolas 

como sentencia Michael Apple115: 

(...) Os nossos filhos não estão a ser devidamente preparados para enfrentarem os 

desafios do presente e do futuro. O nosso sistema educativo é ineficiente, como 

revelam os maus resultados dos alunos e a situação gereralizada de indisciplina. Os 

nossos professores têm má formação e estão mais preocupados com os seus interesses 

ou com a economia do país. O conhecimento que se ensina nas Escolas é obscuro e 

medíocre e não consegue elevar os padrões morais da nação (APPLE, 2001 apud 

RIBEIRO, 2011, p. 23).  

 

Curioso, entretanto, é saber que o texto acima transcrito refere-se à introdução de um 

livro que trata da educação nos EUA, mas sem esta informação, poderíamos supor que se está 

tratando da educação brasileira, posto que as motivações são universais. 

Pesquisas com um rigor metodológico maior ainda precisam dar conta de investigar e 

traçar o panorama das motivações para que as famílias sejam adeptas de homeschooling, em 

especial no Brasil. É preciso identificar casos como, por exemplo, os da família Shurmann, que 

viaja constantemente sem possibilidade de matrícula dos filhos em escola ou, ainda, de casos 

severos de bullying que levam a uma fobia social, impedindo que o afetado frequente o 

ambiente escolar sem sofrimento. 

                                            
114 Essa enumeração foi feita com base em texto de Sônia Aranha. Disponível em < 

http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/>. Acesso em 18 de fevereiro de 

2014. 
115 APLLE, Michael. Educando à Direita. Mercados, Padrões, Deus e Desigualdade. Cortez Editora. Instituto 

Paulo Freire, 2001, p. XV 

http://www.soniaranha.com.br/educar-em-casa-tem-sido-opcao-de-muitos-pais/
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4.2 Os processos judiciais sobre homeschooling no Brasil 

Segundo Humberto Theodoro Junior, “diante da complexidade com que se travam as 

relações sociais, é impossível evitar conflitos de interesse entre os cidadãos, ou entre estes e o 

prórpio Estado (...)” (THEODORO JUNIOR, 1998, p. 5). Dessa forma, diante de uma pretensão 

resistida, surge para o preterido o direito de recorrer ao Poder Judiciário na busca de uma 

interpretação legislativa que seja favorável às suas vontades ou entendimentos. Tem-se assim, 

o processo judicial, já que a sociedade está sob o império de uma ordem jurídica que, para 

preservar a paz social, precisa ser observada, não sendo admitida a justiça “pelas próprias 

mãos”. Vive-se num Estado de Direito e a norma jurídica, por sua imperatividade, se impõe. 

Quando a Constituição Federal estabelece no art. 5º., XXXV que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988), está consagrando 

o que se denomina juridicamente de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

“segundo o qual, (...), fica assegurado a todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus 

direitos o acesso aos órgãos judiciais, não podendo a lei vedar este acesso” (CÂMARA, 1998, 

p. 53). Por este princípio, tanto o cidadão116 quanto o Estado podem (e devem) socorrer-se do 

processo judicial quando há um conflito de interesses instaurado. 

Numa situação em que um pai (ou uma mãe ou ambos) deseja não matricular seu filho 

numa instituição formal de ensino (escola) e o Estado precisa fazer com que esta matrícula se 

efetive, alegando estrito cumprimento da norma legal, surge um conflito de interesses que 

envolve o direito dos pais, o direito do Estado e o direito da criança. Outro meio não há para 

dirimir este conflito, senão pela via judicial.  

Por esta razão, alguns processos judiciais têm sido instaurados. Alguns são interpostos 

pelo Estado, através do Ministério Público, quando entende que o direito das crianças foi 

violado ao não serem matriculadas em uma escola. Outros processos são postulados pelos pais 

que desejam não serem obrigados a matricularem seus filhos numa escola. 

Em pesquisa que investigou o ensino doméstico e a organização escolar em Portugal, 

culminando em sua dissertação de mestrado, Ribeiro (2011) apresenta uma “evolução dos 

combates judiciais” em alguns países. Segundo suas constatações, nos Estados Unidos as 

práticas de homeschooling “gozam de proteção legal, aceitação popular e com cada vez mais 

apoio dos sistemas de escolas públicas” (RIBEIRO, 2011, p. 81). Com o intuito de introduzir o 

                                            
116 Entenda-se por cidadão, aqui, todo e qualquer sujeito de direitos, excluído qualquer outro sentido ou significado 

que possa reduzir esse entendimento. 
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tema e exemplificar o que ocorre em outros países, sem a pretensão de esgotamento ou 

aprofundamento, algumas situações são apresentadas por Ribeiro (2011) tendo os processos 

judiciais como ponto de análise, os quais se colaciona, a fim de permitir uma comparação com 

os processos judiciais brasileiros. Ribeiro (2011)  destaca a Irlanda do Norte, a França, a 

Holanda, a Espanha, a Alemanha, a Coreia do Sul, a Inglaterra e a Suécia (RIBEIRO, 2011, p. 

82-83). 

 

Quadro 4 - Amostra de países e informações sobre processos judiciais 

 

 

País 
 

 

Situação das famílias junto ao Poder Judiciário 

 
 

Irlanda do Norte 
 

 

Houve discussão jurídica (1999) acerca do impacto da Educação 
Domiciliar relacionada à frequência escolar 

 
 

 

França 

 

Foi votada lei (1998) que obriga os pais a seguirem o currículo 
nacional, bem como há a visita de inspeção do Estado uma vez por ano 

 
 

Holanda 
 

 

Há recusa de 90% dos pedidos judiciais 

 

Espanha 
 

 

Famílias precisam recorrer ao judiciário para que possam realizar a 

homeschooling 

 
 

Alemanha 
 

 

A prática é considerada ilegal e há enfrentamento nos tribunais com 

insucesso para as famílias 

 
 

Coreia do Sul 
 

Há muitas dificuldades suportadas pelas famílias adeptas, o que as faz 

retornar ao sistema de escola convencional 

 
 

Inglaterra 
 

 

Há permissão da prática com fiscalização do Estado 

 

Suécia 
 

 

Registro de processo onde os pais perderam a guarda do filho por serem 
adeptos da homeschooling 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base na pesquisa de Ribeiro (2011). 

 

O Quadro 4 apresenta apenas uma pequena amostra de como alguns países lidam, no 

Judiciário, com a questão da Educação Domiciliar. Contudo, pode servir de parâmetro 

comparativo para a análise dos processos que tramitam nos tribunais brasileiros.  

No Brasil, a prática vem sendo considerada judicialmente proibida. Embora haja muita 

especulação acerca do número de famílias adeptas117, poucas são as que se expõem na mídia 

                                            
117 Segundo informação da HSLDA, cerca de 700 famílias são adeptas da prática de homeschooling no Brasil. 

Disponível em http://www.hslda.org/hs/international/Brazil/default.asp. Acesso em 22 de abril de 2014. 

http://www.hslda.org/hs/international/Brazil/default.asp
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em defesa de suas convicções, tendo em vista o medo das consequências emanadas do Poder 

Judiciário. Assim, as famílias objeto de um estudo que envolva a questão jurídica são sempre 

as mesmas. Esse rol inclue uma família de Goiás (Vilhena Coelho), uma do Paraná (Silva), uma 

de São Paulo (Ferrara) e uma de Minas Gerais (Nunes). Além dessas, há mais dois casos que já 

geraram processos judiciais, um em Minas Gerais e outro no Distrito Federal118. 

Na tentativa de dar um outro enfoque à análise dos processos que cuidam da prática de 

homeschooling no Brasil, de maneira diversa da que trataram Luciane Barbosa (2013), Gláucia 

Vieira (2011) e André Vieira (2012) em suas pesquisas, este trabalho fez uma tripla análise 

comparativa, qual seja, o confronto entre o principal argumento legal das famílias adeptas de 

homeschooling no Brasil, bem como as justificativas legais que o Poder Judiciário vem 

apresentando nas sentenças desfavoráveis aos adeptos da Educação Domiciliar no país e 

também os argumentos legais dos votos favoráveis do Poder Judiciário à prática.  

 

 

4.2.1 Educação Domiciliar: por que sim? Argumentos jurídicos das famílias adeptas 

A motivação para o início desta discussão ocorreu com as justificativas legais das 

famílias para a adoção da Educação Domiciliar, sendo que estas foram sintetizadas, 

principalmente, nos argumentos apresentados no processo da família Vilhena Coelho, tendo em 

vista que ele apresenta um panorama amplo das motivações das famílias e ainda porque foi o 

único processo que alçou patamares mais distantes no Poder Judiciário, tendo sido analisado 

em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo que nenhum outro processo 

registrou recurso analisado por esta Corte ou pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

Contudo, também foram trazidos para este estudo os argumentos apresentados nos 

processos que envolveram a família Nunes (MG), a família Ferrara (SP) e a família Silva (PR), 

ainda que não de forma tão ampla quanto o processo da família Vilhena Coelho (GO).    

O casal Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e Márcia Marques de Oliveira de 

Vilhena Coelho119, impetrou Mandado de Segurança ao STJ em fevereiro de 2001, com o 

                                            
118 O acesso a esses dois processos não foi possível pelo site de consulta dos tribunais, tendo em vista o segredo 

de justiça de demandas desse tipo, já que envolvem o interesse de crianças e adolescentes. O processo do Distrito 

Federal envolve a família de Josué e Darcília Bueno, conforme constatado na pesquisa monográfica de Vieira 

(2012) e o processo de Minas Gerais envolve uma família que reside no distrito de Barreiro, em Belo Horizonte, 

cuja decisão do juiz da Vara da Infância em Primeira Instância teria sido publicada em 25/01/2013 conforme 

notícia disponível em < http://www.hojeemdia.com.br/minas/familia-do-barreiro-e-multada-e-obrigada-a-

matricular-filhos-que-recebiam-aulas-em-casa-1.82859>. Acesso em 05 de maio de 2014. Note-se que esta seria a 

mais recente manifestação do Poder Judiciário brasileiro com respeito à Educação Domiciliar. 
119 Registre-se que Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Leite é Procurador da República em Goiás e Márcia 

Marques de Oliveira de Vilhena Coelho é bacharela em Administração de Empresas. 

http://www.hojeemdia.com.br/minas/familia-do-barreiro-e-multada-e-obrigada-a-matricular-filhos-que-recebiam-aulas-em-casa-1.82859
http://www.hojeemdia.com.br/minas/familia-do-barreiro-e-multada-e-obrigada-a-matricular-filhos-que-recebiam-aulas-em-casa-1.82859
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objetivo de educarem em casa seus filhos menores, já que teriam solicitado esse direito junto 

ao Ministério da Educação que, através do Parecer 34/2000, do Conselho Nacional de 

Educação120, indeferiu o pleito. 

De acordo com a interpretação do parecer, as pessoas em idade compatível com o ensino 

fundamental121, que é obrigatório e gratuito, somente podem ser educadas satisfatoriamente na 

escola, seja ela pública ou particular (BRASIL, 2000, p. 5). Daí a obrigatoriedade da frequência 

diária à escola122. 

Na petição inicial do Mandado de Segurança123, o casal Vilhena Coelho procurou 

demonstrar sucesso no trabalho desenvolvido pela família no tocante à educação dos filhos, 

face à classificação destes em séries avançadas para a idade, provando preocupação com a 

educação da prole, além de presença constante do pai ou da mãe ofertando verdadeira formação 

integral para as crianças. Objetivou, com isso, a família, o reconhecimento estatal desta 

modalidade de educação, de forma individual, sem intuito de generalização. 

O principal argumento interpretativo que esta família fez do texto constitucional é de 

que o dever do Estado seria supletivo e subsidiário ao dever da família, no campo educacional. 

Todavia, reconhecem que ao Estado compete aferir o grau de educação e instrução ministrada 

às crianças em idade escolar, para que se cumpra a vontade constituinte de que todas recebam 

formação intelectual mínima. Ainda segundo o exposto na petição inicial do Mandado de 

Segurança da família Vilhena Coelho, não se pode pretender que a instrução adequada e válida 

somente possa ser ministrada pelo Estado, mediante frequência diária a escolas. Assim, em 

suma, eles se mostravam contrários à exigência estatal relativa à frequência diária à escola.

  

Alegavam, também, que  

deve-se garantir à família o direito fundamental, que lhe pertence, de escolher, livre e 

prioritariamente, o tipo de educação que deseja dar a seus filhos, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, preparando-os para o exercício da cidadania e 

qualificando-os para o trabalho, já que os pais têm o dever de educar os filhos 

menores, tal como proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 

                                            
120 O parecer 34/2000 foi exarado nos autos do processo administrativo n.⁰ 23001.000301/2000-37 da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, órgão consultivo e deliberativo do Ministério da Educação. 
121 De acordo com o art. 208, I da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 

n.⁰  59/2009, a educação básica passa a ser obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, sendo 

que o art. 6⁰  da mesma Emenda Constitucional determina que o disposto nesta norma (art. 208, I) será 

implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação. 
122 Informações obtidas na petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela família Vilhena Coelho 

disponível em <http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g_piolla/arquivo DownloadPiolla.doc Acesso em 18 

de abril de 2014. 
123 Petição inicial disponível em <http://www2.uol.com.br/aprendiz/ncolunas/g_piolla/arquivo Download 

Piolla.doc>. Acesso em 18 de abril de 2014. 

  

http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g_piolla/arquivo%20DownloadPiolla.doc
http://www2.uol.com.br/aprendiz/ncolunas/g_piolla/arquivo%20Download%20Piolla.doc
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26.3), da qual o Brasil é signatário, e na Constituição Federal (artigo 229 c/c 205 e 

206)124. 

 

Buscaram, ainda, argumentos na LDBEN n.⁰ 9.394/96, para quem a educação também, 

e prioritariamente, se processa na família e na sociedade, além das instituições de ensino e 

pesquisa, sendo que seriam somente estas últimas o objeto de regulamentação da LDBEN, não 

se incluindo nela a família. 

Com apoio no magistério de Ives Gandra da Silva Martins Filho125, a família Vilhena 

Coelho traz os seguintes argumentos: 

No campo educacional, constitui princípio de lei natural que os primeiros e principais 

educadores da criança sejam os pais [...]. O fato de a educação ser uma obrigação do 

Estado não significa que toda a educação deve ser estatal e pública. O ensino público 

constitui uma das formas que o Estado dispõe para cumprir essa sua obrigação de 

assegurar a todos o direito à educação [...]. Ao invés do direito à educação pertencer 

ao Estado e este, impossibilitado de transmiti-la desde os primeiros momentos e vida 

do ser humano, dever controlar os pais como educadores, é aos pais que pertence o 

direito à educação, competindo-lhes a eles controlar os estabelecimentos de ensino, 

públicos ou particulares, que ministram os conhecimentos que os pais não têm o 

preparo ou o tempo necessário para lhes transmitir [...]. O que deve haver é o direito 

dos pais de poderem escolher a espécie de educação que desejam para seus filhos; 

nunca uma educação imposta pelo Estado como a única admissível. Com efeito, 

educar é uma tarefa que incumbe primeiramente aos pais [...] (MARTINS FILHO, 

1992, p. 124-127). 

 

Encerrando seu pedido judicial na petição do Mandado de Segurança impetrado junto 

ao STJ, a família Vilhena Coelho, através de seu advogado, requereu 

no mérito, a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim de 

assegurar-lhes, enquanto pais, o direito inalienável que têm de educar seus 

filhos menores, matriculando-os na escola que escolheram, a qual se 

incumbirá de avaliar as crianças relativamente às matérias obrigatórias, assim 

consideradas pela LDB, de acordo com cada série escolar, e expedir-lhes o 

certificado escolar correspondente, prescindindo, portanto, de estarem 

presentes diariamente nas salas de aula126. 

Além destes, outros argumentos legais são disseminados pela família mais midiática no 

Brasil acerca da Educação Domiciliar, o casal Cleber de Andrade Nunes e Bernadeth de 

Amorim Nunes. Diferente da família Vilhena Coelho, este casal nunca buscou o 

reconhecimento judicial para seu pretenso direito à prática da Educação Domiciliar com seus 

                                            
124 Transcrição de argumento contido na petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela família Vilhena 

Coelho disponível em <http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g piolla/arquivo DownloadPiolla.doc Acesso 

em 18 de abril de 2014. 
125 Jurista brasileiro e, atualmente, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 
126 Pedido final referente ao mérito no Mandado de Segurança impetrado pela família Vilhena Coelho ao Superior 

Tribunal de Justiça. Disponível em http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g_piolla/arquivo 

DownloadPiolla.doc Acesso em 18 de abril de 2014. 
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filhos, mas, em razão de denúncias, teve seu caso analisado pelo Poder Judiciário mineiro, após 

incursão do Conselho Tutelar.  

Em entrevista127, Cleber e Bernadeth informaram que depois de uma denúncia do 

Conselho Tutelar em março de 2007, o Ministério Público iniciou um processo em face do 

casal. A sentença do processo cível gerou condenação de seis salários mínimos para cada um 

dos pais e obrigação de matricular imediatamente os dois filhos, Jonatas e Davi, em uma escola. 

Após esta condenação, considerando o pai, Cleber, que não houve nenhuma produção de provas 

para caracterizar o abandono intelectual, o que caracterizaria cerceamento de defesa128, ele, por 

conta própria inscreveu os filhos em vestibular para que, aprovados, comprovassem que não 

havia abandono intelectual. Com a aprovação dos filhos no vestibular, os advogados 

impetraram Embargos Declaratórios129, mas o juiz manteve a sentença e considerou o recurso 

com caráter meramente protelatório130. Como o recurso de apelação interposto pela família não 

tinha efeito suspensivo, a matrícula não poderia aguardar a solução do Judiciário, precisava ser 

efetivada imediatamente. Em 2ª instância houve confirmação da sentença.  

No entanto, antes disso, os pais tentaram anexar as provas realizadas pelos filhos, por 

determinação do juiz da vara onde corria o processo criminal, na 2ª instância, mas o 

desembargador não permitiu131. Foi interposto recurso especial para o STJ e recurso 

extraordinário para o STF, mas lhes foi negado prosseguimento. Então, os pais decidiram por 

não recorrer mais. 

O argumento de Cleber para o recurso extraordinário foi que a sentença do Tribunal de 

Justiça mineiro contrariou o art. 229 da Constituição Federal (BARBOSA, 2013, p. 58). Para 

                                            
127 Entrevista concedida à Professora Dra. Maria Celi Chaves Vasconcelos em meados de 2011. 
128 Segundo Fredie Didier Jr., a ampla defesa consiste “no conjunto de meios adequados para o exercício do 

adequado contraditório” (DIDIER Jr. 2008, p. 50). Assim, existiria o cerceamento de defesa quando ofendido esse 

princípio processual de base constitucional, na medida em que o Judiciário impedisse, sem motivação, a realização 

de algum meio adequado ao contraditório. 
129 Os embargos declaratórios constituem um recurso cabível “quando houver, na sentença ou o acórdão, 

obscuridade ou contradição (...) [e também] quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado 

de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se” (DIDIER Jr. e CUNHA, 2008, p. 179). 
130 Significa dizer que não se atendeu ao princípio processual do interesse recursal, ou seja, para que o recurso seja 

admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação 

mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade 

- que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo (MOREIRA, 2005, p. 298-306). Não 

havendo interesse quando da interposição de um recurso, este terá caráter meramente protelatório, ou seja, de 

retardamento do trânsito em julgado (término do processo) da decisão judicial. 
131 Considerando que prova constitui “o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da 

ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo” (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2003, 

p. 348), a jurisprudência dominante entende que é inadmissível a juntada de documentos novos na fase recursal 

(Resp 1022365/PR). Contudo, há quem entenda que “é possível a produção de provas em tribunal, embora essa 

prática não seja comum” (DIDIER Jr. e CUNHA, 2008, p. 491). 
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os pais há uma afronta em querer a submissão dos genitores a valores e práticas que não lhes 

são moral e/ou religiosamente admissíveis (BARBOSA, 2013, p. 60). 

Art. 229 Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade 

(BRASIL, 1988). 

Os argumentos utilizados dão ênfase a documentos internacionais, em especial o art. 

26.3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo a qual “os pais têm prioridade 

de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos” 

(DECLARAÇÃO, 1998). Também a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança 

nos seus princípios 2º e 7º declara que o direito de escolha dos pais se enquadra no rol de direitos 

fundamentais materiais (BARBOSA, 2013, p. 62). 

Enquanto isso, o processo criminal ficou sobrestado aguardando o resultado do recurso 

na esfera cível. Após a ocorrência deste, adveio a condenação criminal, pela sentença de 22 de 

fevereiro de 2010, a 10 dias-multa por abandono intelectual. 

Para fins de esclarecimento, tem-se que o crime de abandono intelectual se encontra no 

rol dos crimes que pretendem proteger a assistência familiar. Esse delito age como 

sancionatório da norma civil referente ao exercício do poder familiar prevista no art. 1634, I do 

Código Civil: “compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação 

e educação” (BRASIL, 2002, p. 341). O sujeito passivo deste crime é o filho em idade escolar 

que, agora, em 2014, vai dos seis aos quatorze anos, mas a partir de 2016, com a total vigência 

do previsto na EC n⁰. 59, de 2009, será dos quatro aos dezessete anos. Segundo Damásio de 

Jesus, o elemento objetivo para que se configure o crime é a “omissão das providências 

necessárias para que o filho (...) receba a instrução (...)” (JESUS, 1998, p. 237). Resta indagar 

se o pai ou mãe que realiza Educação Domiciliar estaria deixando realmente de tomar as 

providências necessárias para a instrução do filho para, dessa maneira, poder afirmar que esse 

pai ou mãe cometeu o delito de abandono intelectual. 

Dessa forma, a família Nunes respondeu a dois processos: um na esfera cível por 

descumprimento ao art. 55 do ECA e outro na esferea criminal por ofensa ao art. 246 do CP. 

Feita a defesa por dois advogados, segundo Cleber informa na entrevista132, o juiz sequer 

analisou o mérito, dizendo que era questão meramente de direito, ou seja, falta de matrícula na 

escola, fato que já havia sido confessado pelos pais. 

                                            
132 Entrevista concedida à Professora Dra. Maria Celi Chaves Vasconcelos em meados de 2011. 
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Os argumentos do pai são que a escola constitui uma “instituição altamente segregadora 

e definidora de classes, além de não propiciar um ambiente saudável para socialização” 

(BARBOSA, 2013, p. 54). 

Também na entrevista133, Cleber informa que, em auxílio à família Ferrara, de Serra 

Negra/SP, surgiu a ideia de inverter o ônus da prova, que é do Estado e não dos pais, ou seja, 

segundo o entendimento de Cleber Nunes, o Estado é quem deve provar que as crianças não 

estão sendo educadas pelos pais e não os pais que devem comprovar que estão educando. 

Segundo Cleber e Bernadeth, tudo se resume no direito que os pais têm de educar os 

próprios filhos, embora reconheçam que a prática de afastar as crianças da escola constitua 

crime previsto em lei. Ainda assim, a família Nunes questiona que tenham que ser tratados 

como criminosos pelo Conselho Tutelar e que sejam aconselhados a se mudarem para os 

Estados Unidos caso queiram praticar homeschooling, como teria sugerido a Conselheira 

Tutelar que os entrevistou. Foi, inclusive, solicitada a presença policial para lavrar Boletim de 

Ocorrência quando da negativa de Cleber em matricular os meninos novamente na escola.  

Retomando o questionamento acerca da natureza criminal existente no ato de um pai ou 

mãe manterem os filhos em Educação Domiciliar, sem adentrar no questionamento da 

obrigatoriedade de frequência à escola, apenas quanto ao delito de abandono intelectual, é 

possível afirmar que os requisitos do crime não estejam presentes. Contudo, remeto o leitor 

para as considerações finais deste trabalho, quando, então, conclusões serão expressas a este 

respeito.   

De volta aos argumentos de Cleber Nunes, para ele, o Judiciário está se apegando a um 

legalismo extremo, não se importando com os benefícios, apenas com o cumprimento estrito 

da lei. Cita, como exemplo, a passagem bíblica em que Jesus cura um cego de nascença num 

dia de sábado134135. Como a lei proíbe que se trabalhe num sábado, eles começaram a dizer que 

Jesus era pecador por descumprir a lei136, ainda que o benefício fosse maior que o sacrifício. 

Em suma, o casal Nunes acredita que nunca descumpriu determinação judicial137, já que 

educam os filhos em casa, de forma satisfatória, cumprindo os deveres inerentes ao poder 

familiar. Argumentam que a obrigatoriedade da frequência dos filhos à escola fere o direito à 

                                            
133 Idem 
134 Para os fariseus, o costume era não trabalhar em dia de sábado e o ato de Jesus foi como um descumprimento 

desta lei.  
135 João 9, 1-41 (BÍBLIA, 2009, p. 1397-1398) 
136 Entrevista concedida à Professora Dra. Maria Celi Chaves Vasconcelos em meados de 2011. 
137 Em especial a prevista no art. 249 do ECA: “Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes 

ao  poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho 

Tutelar” (BRASIL, 1990). 
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liberdade de escolha e que a educação proporcionada pelas escolas públicas nos dias atuais é 

totalmente inadequada (BRASIL, 2009b, p. 3). 

Entretanto, os pais mineiros nunca cumpriram nenhuma determinação judicial de 

matrícula dos filhos em estabelecimento regular de ensino (escola). Atualmente (2014), os 

meninos já não estão mais em idade de matrícula obrigatória, ou seja, já contam com mais de 

17 anos. Entretanto, Cleber e Bernadeth possuem uma filha em idade escolar, Ana, e, portanto, 

manterão sua luta em favor do reconhecimento da possibilidade da Educação Domiciliar no 

Brasil, prova disso é que criaram o movimento denominado Aliança Nacional para Proteção à 

Liberdade de Instruir e Aprender (Anplia), ainda sem existência juridicamente formalizada 

(BARBOSA, 2013, p. 69). 

Outro caso que pode ser citado, por apresentar argumentos em defesa da Educação 

Domiciliar e também por ter chegado ao Judiciário brasileiro, é o da família de Philip John 

Ferrara e Leila Brum de Almeida. Os argumentos da família Ferrara, de acordo com o Acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo138, é de que retornariam para os Estados Unidos, 

país onde residiam, sendo lá a prática de homeschooling muito comum, além de desconhecerem 

essa proibição no Brasil.   

A ementa do Acórdão assim dispôs: 

APELAÇÃO - Infração administrativa - Descaso com a matrícula obrigatória e 

frequência escolar no ensino fundamental - Zêlo pela escolaridade inerente ao poder-

dever familiar - Configuração do ilícito - Elementos de convencimento suficientes a 

autorizar o julgamento do feito no estado, ante a revelia dos representados - Educação 

domiciliar que, a despeito de importar opção pedagógica em tese admissível, posto 

não vedada pelo ordenamento jurídico, não restou comprovada quanto à sua efetiva 

aplicação e eficácia potencial - Necessária sujeição do ensino domiciliar à fiscalização 

estatal - Aplicação do artigo 249 do ECA - Multa devida - Aplicação do salário 

mínimo de referência - Recurso desprovido, com determinação ex officio de correção 

da base de cálculo da multa aplicada. Configura infração administrativa (art. 249 do 

ECA) o descaso intencional dos genitores guardiões com a matrícula e frequência 

escolar obrigatória no ensino fundamental, a despeito da admissibilidade, em tese, da 

opção pedagógica pela educação domiciliar, cujo ônus da prova quanto à sua 

implementação e eficácia pesa sobre os detentores do poder familiar, sujeitos à 

fiscalização estatal sob esse enfoque (BRASIL, 2011, p. 2). 

 

A princípio, pode-se concluir que o Tribunal considerou, em tese, a possibilidade da 

modalidade de Educação Domiciliar no país. Contudo, o casal Ferrara deixou de comprovar 

nos autos do processo a efetiva aplicação de homeschooling aos seus filhos. Por orientação de 

                                            
138 O acórdão advém da Apelação n.⁰ 0000767-19.2011.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra/SP. O relator do 

Acórdão foi o desembargador Luis Antônio Ganzerla. 
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Cleber Nunes139, os Ferrara deixaram de realizar esta prova, sob a alegação de que cabe ao 

Estado o ônus de provar que a educação oferecida pela família “na casa” não era adequada 

(BARBOSA, 2013, p. 76). Assim, mais por omissão da família em comprovar a eficácia da 

Educação Domicilair aplicada às suas filhas do que propriamente pela interpretração do 

Tribunal paulista a respeito da possibilidade desta modalidade no Brasil, decidiu-se por negar 

a Apelação e condenar o casal ao pagamento de multa por infração ao art. 55 e ao art. 249, 

ambos do ECA. Tivesse sido comprovada a eficácia na aplicação do Ensino Domiciliar, talvez 

constituisse fato impeditivo da caracterização da infração administrativa contida no ECA. 

Os argumentos de outra família adepta de homeschooling no Brasil, Josué Peixoto 

Bueno e Darcília Bueno, residentes no Distrito Fedral, têm relação direta com a religião do 

casal (VIEIRA, 2012, p. 41), já que este não concorda com os modos como os professores das 

escolas transmitem certos conteúdos referentes a dogmas de sua religião quando tratam de 

assuntos como sexo, por exemplo. Da fala de Josué e Darcília, transcrita nesta pesquisa quando 

tratou da audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, pode-se 

extrair que eles entendem que no Brasil já há Educação Domiciliar de fato, mas não de direito.  

O professor de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá/PR, 

Luiz Carlos Faria da Silva, que também mantém seus filhos em Educação Domiciliar, parece 

ser a única experiência com parecer favorável da autoridade brasileira para manter a prática de 

ensino em casa (BARBOSA, 2013, p. 69). Ele defende essa modalidade com base na liberdade 

dos pais, argumentando que os órgãos judiciais pautam-se pela legalidade, mas ele faz uma 

análise interpretativa da Constituição e entende que não há obrigatoriedade de matrícula no 

texto da Carta Magna. Apenas o ECA e a LDBEN falam de obrigatoriedade e, pelo princípio 

da supremacia140, aplica-se a Constituição. 

Encerrando os argumentos legais favoráveis à Educação Domiciliar, cita-se o advogado 

Miguel Nagib que, na audiência pública realizada em novembro de 2013, na Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados, já transcrita anteriormente nesta pesquisa, defendeu que 

educar os filhos em casa é um direito natural previsto em diversos documentos internacionais 

sobre direitos humanos. 

 

                                            
139 Conforme ele mesmo relatou em entrevista à professora Dra. Maria Celi Chaves Vasconcelos, realizada em 

meados de 2011. 
140 O princípio da supremacia das normas constitucionais já foi objeto de análise no texto desta pesquisa, sendo 

que remete-se o leitor àqueles comentários. 



118 
 
 

4.2.2 Educação Domiciliar: por que não? Argumentos das decisões desfavoráveis no 

Poder Judiciário 

O entendimento que prevalece no Poder Judiciário brasileiro, embora não tenham sido 

muitas as possibilidades de manifestação judicial a respeito da Educação Domiciliar, é o de que 

não cabe aos pais outra alternativa, senão a matrícula compulsória em estabalecimento de 

ensino, seja público ou privado. 

O principal argumento foi o expresso no julgamento do Mandado de Segurança 

impetrado pela família Vilhena Coelho junto ao STJ. A ementa da decisão assim estabelece: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL. CURRICULO 

MINISTRADO PELOS PAIS  INDEPENDENTE DA FREQUÊNCIA À ESCOLA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. 

INOCORRÊNCIA. LEI 1.533/51, ART. 1º, CF, ARTS. 205 E 208, § 3º; LEI 9.394/60, 

ART. 24, VI E LEI 8.096/90, ARTS. 5º, 53 E 129. 1. Direito líquido e certo é o 

expresso em lei, que se manifesta inconcusso e insuscetível de dúvidas. 2. Inexiste  

previsão constitucional e legal, como reconhecido pelos impetrantes,  que autorizem 

os pais ministrarem aos filhos as disciplinas do ensino fundamental, no recesso do lar, 

sem controle do poder público mormente quanto à frequência no estabelecimento de 

ensino e ao total de horas letivas indispensáveis à aprovação do aluno. 3. Segurança 

denegada à míngua da existência de direito líquido e certo (BRASIL, 2002, p. 1) 

De acordo com o entendimento final do STJ, a via jurídica eleita pelo casal Vilhena 

Coelho, qual seja, o Mandado de Segurança, não foi adequada para discutir o caso, tendo em 

vista que ela se destina a proteger direito líquido e certo, ou seja, aquele demonstrado de plano. 

Para Guilherme Peña de Moraes141  

o direito líquido e certo é resumido como direito cuja afirmação de existência é 

demonstrável por prova documental produzida no momento do oferecimento da 

petição inicial, a despeito da complexidade das questões subjacentes à pretensão 

ofertada em juízo ou tribunal (MORAES, 2008, p. 630) 

Não tendo o casal conseguido demonstrar a existência de previsão constitucional ou 

legal que autorizasse aos pais ministrarem aos filhos as disciplinas do ensino fundamental no 

lar, não cabe a discussão do tema por via mandamental. Foi, portanto, uma decisão que se 

debruçou mais sobre os requisitos processuais da ação do que efetivamente enfrentou o mérito 

da causa.  

                                            
141 Promotor de Justiça do MP/RJ, Mestre em Direito Constitucional pela PUC/RJ e Doutor pela PUC/SP, Pós-

Doutor em Direito Constitucional pela Fordham School of Law – Jesuit University of New York (FU/NY). Autor, 

dentre outras obras, de Curso de Direito Constitucional e de Justiça Constitucional: limites e possibilidades da 

atividade normativa dos tribunais constitucionais. 
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Em seu voto142, o ministro do STJ, Francisco Peçanha Martins, indaga qual seria a 

norma legal que assegura aos impetrantes (pais) o direito de ensinarem aos seus filhos, em 

substituição aos professores, as matérias integrantes do currículo escolar, bem como a norma 

que autorizaria a não frequência à escola com regularidade. Segundo ele não há essa norma e 

os próprios pais reconhecem essa negativa quando afirmaram que “(...) a família concluiu que 

chegou a hora de buscar o reconhecimento estatal dessa modalidade de educação” (BRASIL, 

2001, p. 6). Sendo este método educacional alternativo, não se encontrando regulamentado na 

legislação vigente, não se pode pretender o preenchimento de tal lacuna pelo Judiciário, 

mormente através de mandado de segurança (BRASIL, 2001, p. 4). 

O ministro Peçanha Martins chega, ainda, a afirmar que  

os filhos não são dos pais, como pensam os Autores [casal Vilhena Coelho]. São 

pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a 

adolescência em meio a iguais, no convívio social formador da cidadania. Aos pais 

cabem, sim, as obrigações de manter e educar os filhos consoante a Constituição e as 

leis do País, asseguradoras do direito do menor à escola (art. 5º e 53, I, da Lei nº 

8.096/90) e impositivas de providências e sanções voltadas à educação dos jovens 

como se observa no art. 129, e incisos, da Lei nº 8.096/90 (...), e  art. 246, do Código 

Penal, que define como crime contra a assistência familiar "deixar, sem justa causa, 

de prover à instrução primária de filho em idade escolar", cominando a pena de 

"detenção de quinze dias a um mês, ou multa, de vinte centavos a cinquenta centavos" 

(BRASIL, 2001, p. 7). 

 

Já o ministro Garcia Vieira entende em seu voto143 que, de acordo com o art. 208 da 

Constituição, em sendo o ensino fundamental  obrigatório, então, seria obrigação do Estado 

ministrar esse ensino.  Da mesma forma argumenta que o § 3º do mesmo art. 208 diz que 

compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada 

e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Assim, pelo dispositivo 

constitucional, “o aluno tem, então, que freqüentar a escola; é obrigatório” (BRASIL, 2001, 

p.1). 

Para o ministro Humberto Gomes de Barros144, o constituinte entendeu que o preparo 

para a cidadania não dispensa o convívio escolar e, por isso, um dos encargos do poder público 

é o zelo pela frequência escolar. Assim, a exigência de frequência prevista na LDBEN está em 

consonância com o sistema constitucional (BRASIL, 2001, p. 4). 

                                            
142 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto do ministro Peçanha Martins encontra-se 

em anexo a esta pesquisa. 
143 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto do ministro Garcia Vieira encontra-se em 

anexo a esta pesquisa. 
144 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto do ministro Humberto Gomes de Barros 

encontra-se em anexo a esta pesquisa. 



120 
 
 

Da mesma forma, a ministra Laurita Vaz145, ainda que tenha louvado a iniciativa dos 

pais em dedicar-se mais de perto à educação dos filhos, quando tantos querem mais é transferir 

este encargo a terceiros, acompanhou o voto do relator, ministro Francisco Peçanha Martins, e 

não concedeu a ordem no mandado de segurança, de modo que entendeu que é  

indubitável a existência da Lei da freqüência (sic) escolar como fator organizacional 

do sistema de educação. (...) Assim, bem ou mal, com acerto ou desacerto, o fato é 

que há disposição legal expressa (constitucional e infraconstitucional) determinando 

a freqüência (sic) obrigatória, inclusive com a estipulação de carga horária mínima a 

ser cumprida pela escola, bem como a imposição de limite de faltas para aprovação 

(BRASIL, 2001, p. 4).  

No julgamento em 2ª. instância do processo cível envolvendo a família Nunes, o 

desembargador diz em seu voto146 que nem a qualidade da educação ministrada em casa poderia 

ser discutida porque essa educação jamais poderá substituir o ensino regular. Segundo ele, 

“(...)não se pode admitir, sequer, a averiguação, aqui, da qualidade do ensino que está sendo 

dado em casa, porque o ensino caseiro não substituirá, nunca, o ensino regulamentar” (BRASIL, 

2009b, p. 10). 

Na ementa deste Acórdão, há a seguinte argumentação em desfavor da Educação 

Domiciliar: 

EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER 

FAMILIAR. DEVER. DESCUMPRIMENTO. EDUCAÇÃO. EVASÃO ESCOLAR. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. O descumprimento do dever de ensinar 

os filhos, em rede regular,  com a permissão à evasão da escola, caracteriza infração 

tipificada no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ensejando a aplicação 

da sanção pecuniária prevista naquele dispositivo contra os pais. Rejeita-se a 

preliminar e nega-se provimento à apelação (BRASIL, 2009b, p. 1). 

 

Trata-se, segundo entendimento do Tribunal de Justiça mineiro, de um dever inerente 

ao poder familiar, sendo que a falta de matrícula na escola acarreta abandono dos estudos 

oficiais, gerando ofensa ao art. 229 da CF147, bem como ao art. 1634, I do Código Civil148 e, 

enfim, ao art. 55 do ECA149. 

                                            
145 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto da ministra Laurita Vaz encontra-se em 

anexo a esta pesquisa. 
146 Voto do desembargador Moreira Diniz expresso no Acórdão da Apelação Cível n.⁰ 1.0687.07.054286-9/001 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
147 Art. 229 da CF: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
148 Art. 1.634, I do Código Civil: Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a criação 

e educação. 
149 Art. 55 do ECA: Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino. 
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Nos argumentos do Acórdão, o relator indica que, de acordo com os citados dispositivos 

legais, os apelantes [pais], embora detentores do poder familiar, não podem retirar os filhos 

menores da rede regular de ensino, privando-os da instrução escolar e do convívio social. 

Assim, o descumprimento do dever de educar os filhos, com a permissão da evasão escolar 

oficial, caracteriza a infração tipificada no art. 249 da Lei n.º 8.069/90 (BRASIL, 2009b, p.4-

5). 

Na visão do desembargador Moreira Diniz, relator para o Acórdão na Apelação Cível 

do processo da família Nunes, 

ninguém está dizendo que os pais não sabem educar seus filhos, e que não podem 

educá-los tão bem quanto a escola regulamentar, mas o que não se pode é pretender 

que cada pai se julgue no direito de sonegar a seus filhos o convívio escolar, que não 

envolve apenas a aprendizagem das matérias curriculares, mas o contato social com 

colegas, para que esse filho, no futuro, não se torne um eremita, ou ermitão, como 

prefiram. O convívio na escola é  enriquecedor, é valiosíssimo, e não se pode dele 

prescindir, sob pena de gerarmos seres anti-sociais e que, depois, terão dificuldade, 

até, para exercitar a profissão (BRASIL, 2009b, p. 9). 

 

Já os argumentos do Poder Judiciário no caso do julgamento do processo que envolveu 

a família Ferrara, de Serra Negra/SP, o Tribunal de Justiça, no Acórdão da Apelação, expressou 

o seguinte entendimento: 

APELAÇÃO - Infração administrativa - Descaso com a matrícula obrigatória e 

frequência escolar no ensino fundamental - Zêlo pela escolaridade inerente ao poder-

dever familiar - Configuração do ilícito - Elementos de convencimento suficientes a 

autorizar o julgamento do feito no estado, ante a revelia dos representados - Educação 

domiciliar que, a despeito de importar opção pedagógica em tese admissível, posto 

não vedada pelo ordenamento jurídico, não restou comprovada quanto à sua efetiva 

aplicação e eficácia potencial - Necessária sujeição do ensino domiciliar à fiscalização 

estatal - Aplicação do artigo 249 do ECA - Multa devida - Aplicação do salário 

mínimo de referência - Recurso desprovido, com determinação ex officio de correção 

da base de cálculo da multa aplicada. Configura infração administrativa (art. 249 do 

ECA) o descaso intencional dos genitores guardiões com a matrícula e frequência 

escolar obrigatória no ensino fundamental, a despeito da admissibilidade, em tese, da 

opção pedagógica pela educação domiciliar, cujo ônus da prova quanto à sua 

implementação e eficácia pesa sobre os detentores do poder familiar, sujeitos à 

fiscalização estatal sob esse enfoque. (BRASIL, 2011, p. 2) 

 

A questão litigiosa, então, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, centra-se, pois, na 

definição da legitimidade ou não da opção pedagógica dos pais quanto à Educação Domiciliar, 

bem como no fato de não terem demonstrado a eficácia da aplicação desta modalidade. Ainda 

assim, o desembargador Luis Antonio Ganzerla, relator do Acórdão desta Apelação, diz que, 

“no entanto, é forçoso reconhecer, pesa sobre a família, prioritariamente, e com precedência 

sobre o próprio Estado (...), malgrado sob a fiscalização deste, frise-se, promover a educação 

de seus filhos” (BRASIL, 2011, p. 6). 
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Embora o voto do relator Luis Antonio Ganzerla seguisse as argumentações dos votos 

vencidos no Mandado de Segurança no STJ (ministros Franciulli Netto e Paulo Medina), pelo 

reconhecimento do direito dos pais à modalidade da Educação Domiciliar, como o casal Ferrara 

não apresentou comprovação documental da aplicação eficaz da Educação Domiciliar, foram, 

então, condenados por uma presunção de omissão. 

 

4.2.3 Educação Domiciliar: por que sim? Argumentos das decisões favoráveis no Poder 

Judiciário 

Embora o posicionamento que prevalece no Poder Judiciário seja aquele que nega a 

possibilidade da Educação Domiciliar, dada a obrigatoriedade de frequência à escola e a falta 

de previsão legal para esta modalidade alternativa de educação, há entendimentos contrários 

que se baseiam em argumentos que admitem a prática de homeschooling no Brasil. Estes 

argumentos são o objeto da análise a seguir.  

No julgamento do Mandado de Segurança impetrado no STJ pela família Vilhena 

Coelho em 2001, a Subprocuradoria-Geral da República, ao se manifestar sobre o caso, emitiu 

parecer favorável150 à concessão da segurança pleiteada com a seguinte conclusão: 

 

(...) opino pela concessão da presente ordem de Mandado de Segurança para, nos 

termos do pedido, assegurar aos pais-impetrantes o direito de educar os filhos 

menores, matriculando-os na escola que escolherem, a qual se incumbirá de avaliar as 

crianças relativamente às matérias obrigatórias consideradas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, expedindo-lhes o certificado escolar correspondente e 

prescindindo, as crianças, de estarem presentes nas salas de aula nos percentuais 

exigidos naquela norma de regência, não afastado, a toda evidência, o dever do 

Ministério da Educação de acompanhar e, eventualmente, disciplinar essa situação 

assaz peculiar (BRASIL, 2001, p. 2). 
 

Assim, garantiu o órgão do Ministério Público que os pais pudessem manter os filhos 

em Educação Domiciliar, desde que matriculassem seus filhos em escola que se incumbiria de 

avaliar as crianças quanto às matérias obrigatórias. Dispensou as crianças de frequência 

obrigatória à sala de aula, desde que sob supervisão estatal. 

Ao tecer análise sobre o parecer da Subprocuradoria-Geral da Repúblia, o ministro 

Humberto Gomes de Barros, em seu voto151, compreendeu que a interpretação feita pelo 

Ministério Público Federal foi no sentido de que  

                                            
150 Excerto extraído do voto do ministro Francisco Peçanha Martins 
151 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto do ministro Humberto Gomes de Barros 

encontra-se em anexo a esta pesquisa. 
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as normas constitucionais mostram-se dispensáveis, nas situações em que a estrutura 

familiar torne dispensável a educação formal. Na hipótese em exame, tal situação 

ocorre. Por isso, os pais ficam inteiramente livres da obrigação de mandarem seus 

filhos à Escola. Quando isso acontece, os pais, longe de estarem desobedecendo à lei, 

abrem mão de uma garantia. Neste caso, eles estão suprindo deficiência do Estado 

(BRASIL, 2001, p. 3) 

 

Em que pese esta interpretação, o ministro Humberto Gomes de Barros, acompanhando 

o relator Peçanha Martins, votou pela denegação da ordem do Mandado de Segurança no 

sentido de não permitir a prática da Educação Domiciliar pelo casal Vilhena Coelho. 

A ministra Laurita Vaz152, ainda que também tenha votado contra o pedido dos pais, sob 

o argumento de que é seu dever dirimir as querelas, aplicando a legislação vigente, seja ela “boa 

ou ruim, adequada ou inadequada, retrógrada ou progressista, oportuna ou inoportuna”, já que 

é a lei vigente, tendo sido “elaborada, discutida, votada, aprovada e sancionada por legítimos 

representantes do povo, democraticamente eleitos, que deve disciplinar a vida em sociedade”, 

não deixa de compreender a realidade presente e diz que “é digna de elogios a iniciativa desses 

Pais, que lutam para ter sua prole mais próxima, numa demonstração clara de amor, carinho e 

dedicação, transpondo as barreiras de um estilo de vida em que o tempo é escasso” (BRASIL,  

2001, p. 1). 

Entretanto, nenhum argumento favorável à prática da Educação Domiciliar no Brasil foi 

tão profundamente fundamentado quanto a poética manifestação do ministro Franciulli Netto 

no Mandado de Segurança impetrado pela família Vilhena Coelho no STJ. Em 24 laudas153, o 

ministro apoia os pais que nutrem este desejo de praticar homeschooling, pois, segundo ele, 

educar os filhos em casa seria, citando Raul Pompeia em “O Ateneu”, como educá-los “na 

estufa de carinho que é o regime do amor doméstico” (BRASIL, 2001, p. 3). 

O ministro Franciulli Netto não poupa espaço nem argumentos para analisar as normas 

constitucionais e infraconstitucionais a respeito do direito à educação e conclui, pela leitura dos 

dispositivos da Constituição Federal de 1988, que “o Estado brasileiro se obrigou a garantir a 

prestação do ensino fundamental a todos os seus cidadãos, independentemente da idade e sob 

responsabilidade da autoridade competente” (BRASIL, 2001, p. 3-4). Mas entende, também, 

que este dever foi confiado à família que, “por esse motivo, está sujeita à fiscalização do Estado 

para que seja assegurada a freqüência (sic) à escola” (BRASIL, 2001, p. 4). Esclare, senão, que 

a  

                                            
152 Para melhor compreensão do tema em discussão, a íntegra do voto da ministra Laurita Vaz encontra-se em 

anexo a esta pesquisa. 
153 A íntegra do voto do ministro Franciulli Netto encontra-se em anexo a esta pesquisa para permitir melhor 

consulta do leitor. 
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Carta Magna, em harmonia com os princípios constitucionais insculpidos em seu 

artigo 5º, que os cidadãos são livres para “aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber”, bem como que a educação não visa apenas à aquisição 

de conhecimento técnico ou científico, mas sim “ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 2001, p. 4). 

Assim, ele argumenta que “tem o indivíduo a faculdade de se educar segundo a própria 

determinação, desde que o método escolhido proporcione seu pleno desenvolvimento, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2001, p. 

4). É certo, ainda, que a própria Constituição permite o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e essa circunstância autoriza que, “para se atingir o escopo do processo 

educacional, utilize-se a sociedade de outros instrumentos e métodos, a par da existência da 

escola tradicional” (BRASIL, 2001, p. 5). Isso tudo porque  

a Constituição Federal reconhece a precedência da família a qualquer organização 

social, até mesmo ao Estado, já que constitui ela a própria base da sociedade” (...). Se 

é dever do Estado e da família garantir a educação e ao Estado a promoção do bem-

estar da família, a vontade familiar prevalece na determinação dos métodos e 

concepções pedagógicas (BRASIL, 2001, p. 6-7).  

Para o ministro Franciulli Netto, quando os pais pretendem educar os filhos em casa, 

cabe ao Estado apenas a fiscalização das atividades da família, com o fim de garantir que a 

educação ofertada possibilite o atendimento dos objetivos estabelecidos na Constituição 

Federal e na LDBEN (BRASIL, 2001, p. 7). 

Diferente do que muitos membros do Poder Judiciário podem acreditar154, “as crianças 

não são nem dos pais e nem do Estado”, sendo certo que  

menos verdade não é que, antes do Estado, pertence aos pais a responsabilidade para 

proporcionar educação a seus filhos e, (...) que o Estado não é soberano sobre a 

família, porque a família precedeu o próprio Estado e lhe preexistiu, como instituição 

de natureza definida e como célula mater da sociedade (BRASIL, 2001, p. 9). 

Em seu voto, o ministro ainda argumenta: 

Ora, se os pais se mostram capazes de garantir educação de qualidade aos seus filhos, 

não há motivo ontológico e teleológico suficiente para a interferência do Estado em 

detrimento do direito natural da família. Ao Estado cabe um poder coordenador; não 

determinador ou impositor (BRASIL, 2001, p. 10) 

E ratifica todo seu pensamento com a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

que, em seu artigo 26, dispõe sobre a educação: 

                                            
154 Exemplo disto foi citado na transcrição da audiência pública realizada na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados em 12 de novembro de 2013 que consta deste trabalho, quando relatado que a juíza Patrícia Pereira 

Neves, de Vila Velha/ES, teria mencionado que “os filhos não pertenciam aos pais, mas ao Estado” quando julgava 

o caso do casal Sérgio Custódio e Fernanda Flávia. Este relato foi feito pelo Sr. Carlos Cardoso, presente à 

audiência pública citada. 
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1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. 

O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores 

deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, 

a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, 

bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar 

aos filhos (DECLARAÇÃO, 1998, p. 5). 

Encerrando, o ministro cita a lição de Jacques Maritain155, para quem 

a educação depende, antes e acima de tudo, da família. Pois o fim da família não é 

apenas procriar, - a promiscuidade seria bastante para isso -,  mas procriar seres 

humanos, educando-os não só física mas espiritualmente. Sob várias modalidades e 

formas, por toda parte e em todos os tempos, tiveram os homens consciência dessa 

exigência da lei natural. Eis por que a função do sistema educativo e a função 

educacional do Estado são apenas funções auxiliares (...). (...) O alvo colimado pelo 

Estado é a unidade – unidade que consiste na adesão comum à Carta democrática. 

Mas, a fim de alcançar essa unidade prática, torna-se indispensável um são [sic] 

pluralismo nos meios; diferenciações interiores devem manifestar-se na estrutura do 

sistema educacional, de maneira a proporcionar um ensinamento eficaz da Carta 

democrática (MARITAIN, 1959 apud BRASIL, 2001, p. 13)   
 

Conjugando a existência de um “direito natural à livre determinação da família e do 

malogro da educação tradicional”, segundo o ministro Franciulli Netto, “o corpo social vê com 

bons olhos e anseia por lhe ser dada a oportunidade de escolher entre a educação tradicional e 

outros métodos, incluído o da educação em casa” (BRASIL, 2001, p. 14). Para o ministro, o 

sistema jurídico pátrio não veda o ensino em casa.  

No mesmo sentido do ministro Franciulli Netto seguiu o voto156 do ministro Paulo 

Medina. Para ele, 

a Constituição erige, como diretriz do sistema educacional,  o princípio da liberdade, 

traduzido na "liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber" (inc. II, art. 206), em especificação à garantia genérica da liberdade, 

assegurada no caput do art. 5o. Aliada à liberdade, o ordenamento constitucional 

assegura a coexistência ou pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e de 

instituições públicas e privadas de ensino (inc. III, art. 206). Dessa forma, a 

interpretação das normas constitucionais relativas à educação deve ser pautada pelo 

referido princípio, sendo vedada a extração de conclusão que importe contrariedade 

ao mesmo (BRASIL, 2001, p. 3). 

   A interpretação feita pelo ministro Paulo Medina é no sentido de que a norma contida 

no § 3⁰ do art. 208 da Constituição Federal “não pode ser entendida, em hipótese alguma, como 

obrigatoriedade ou exigência inafastável de freqüência (sic) dos menores às aulas da escola 

                                            
155 MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1959, p. 140-142).  
156 A íntegra do voto do ministro Paulo Medina encontra-se em anexo a esta pesquisa para permitir melhor consulta 

do leitor. 
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regular”. Essa norma constitucional deve ser interpretada no sentido de que “o Estado deve 

propiciar os meios e incentivar essa frequência, sob pena de ofensa às liberdades consagradas” 

(BRASIL, 2001, p. 4).  

Em seu voto, o ministro Paulo Medina indica que a solução para a controvérsia acerca 

da possibilidade ou não da Educação Domiciliar deve pautar-se pelo princípio da 

subsidiariedade. Segundo o ministro,  

o referido princípio aponta no sentido da valorização da liberdade individual, não nos 

moldes imperantes na época do Liberalismo, mas uma liberdade responsável e 

condicionada pelo bem comum. Tem-se que os indíviduos (e as sociedades menores), 

por sua iniciativa e indústria, devem buscar a realização de seus fins e do bem comum, 

devendo agir com liberdade, desde que não prejudiquem o bem geral e os demais. 

Nesse contexto, o Estado deve respeitar os indivíduos e as sociedades intermediárias 

no exercício dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres e obrigações, sem 

suplantá-los ou fazer as suas vezes, a menos que isso se faça necessário por 

circunstâncias excepcionais. Visa-se com isso ao desenvolvimento das 

potencialidades e do exercício efetivo da liberdade, com a assunção das 

correspondentes responsabilidades, por parte das sociedades menores e dos indivíduos 

(BRASIL, 2001, p. 5). 

Encerrando, o ministro Paulo Medina diz que “a função de educar compete à família. 

Ao Estado reserva-se a missão de tutela e ajuda na consecução deste direito-dever”. E ainda 

cita Fernando Pimentel Cintra157 quanto à subsidiariedade do Estado em relação à família com 

relação à educação, posto que,  

no que tange à educação, o Estado tem, como um dever originário, [que] exigir e 

possibilitar a todos os cidadãos um certo grau de instrução e até um conhecimento 

adequado das instituições do país. Mas que o Estado deva dar atenção especial à 

educação não significa que ele próprio deva exercer, por si próprio, a função 

educativa.   Na atual situação percebe-se que o Estado pode não só subsidiar como 

suprir. A única atuação incompatível, em si mesma, com a liberdade é o monopólio 

estatal do ensino, uma vez que em se tratando de educação o dever é, pela ordem, da 

família, das sociedades intermediárias e do Estado. (CINTRA, 1993 apud BRASIL, 

2001, p. 6). 

 

   Para finalizar os argumentos do Poder Judiciário favoráveis à questão da Educação 

Domiciliar no Brasil, cita-se o processo que envolveu a família de Luiz Carlos Faria da Silva, 

de Maringá/PR. No parecer do Ministério Público observa-se que,  

apesar dessa modalidade de ensino não estar expressamente contemplada no sistema 

educacional brasileiro, ela também não estaria vedada, sendo possível admiti-la desde 

que garantidos os conteúdos e objetivos do ensino fundamental, como previsto no art. 

32 da LDB 9394/96, para o qual se mostra necessária a realização de avaliações 

periódicas (BARBOSA, 2013, p. 71)  
 

Assim, com o monitoramento do aproveitamento escolar das crianças, permite-se que a 

educação se dê no lar, posto que não se evidenciou o abandono intelectual. 

                                            
157 CINTRA, Fernando Pimentel. O princípio da subsidiariedade no direito administrativo. Dissertação. Faculdade 

de Direito de São Paulo: Universidade de São Paulo, 1993, p. 76). 
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Com o objetivo de sintetizar os argumentos das famílias e do Poder Judiciário, sejam 

favoráveis ou contrários à Educação Domiciliar no Brasil, encontra-se em apêndice a esta 

pesquisa segue um quadro didático com a síntese dos argumentos legais acerca de 

homeschooling no Brasil. 

 

 

4.2.4 Educação Domiciliar: pode ou não pode? 

Fica evidente que essa discussão é gigantesca. Há argumentos sólidos em ambos os 

sentidos. Para o Judiciário, a possibilidade ou não da Educação Domiciliar ainda é uma questão 

de interpretação.  

Para Gláucia Maria Pinto Vieira (2011), ao concluir sua dissertação de Mestrado158, “a 

escola é, por excelência, o ambiente para se desenvolver a educação formal, de responsabilidade 

do Estado, caracterizada pelo caráter instrumental e devida a toda pessoa, indiscriminadamente, 

sendo regida por princípios constitucionais amplos, com intuito de construir a democracia” 

(VIEIRA, 2011, p. 159). 

Em recente artigo sobre o tratamento jurídico do tema, qual seja, a Educação Domiciliar 

e a eventual possibilidade juridica de sua regulamentação, Suzanete Soares Pessoa (2014) 

analisou os aspectos jurídicos relevantes à regulamentação da Educação Domiciliar no 

ordenamento jurídico brasileiro. Após estudo que confrontou a proposta de lei que visa 

regulamentar essa modalidade de ensino, a obrigatoriedade do ensino e do recenseamento do 

educando, o julgado do STJ e a proteção constitucional à instituição familiar, ela concluiu que 

“a falta de regulamentação e a interpretação dos princípios da integral proteção do menor e 

melhor interesse da criança impedem que seja ministrada a educação no âmbito domiciliar” 

(PESSOA, 2014, p. 1). 

Por outro lado, há cada vez mais famílias se declarando adeptas de homeschooling no 

Brasil. Juliana Vines, em artigo publicado em 2013, informa, com base na Associação Nacional 

de Educação Domiciliar, que oitocentas famílias fazem educação em casa no Brasil e, como a 

lei brasileira não trata do assunto, abre-se margem para diversas interpretações (VINES, 2013, 

p. 1). 

Assim, para a pergunta “Educação Domiciliar: pode ou não pode?”, parece que a 

resposta hoje é “não pode”, mas também parece que a resposta se aproxima de um “poderá vir 

a ser”. 

                                            
158 O título desta pesquisa foi “Limitação à autonomia privada parental na educação dos filhos”, defendida pela 

PUC-MG 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegada a derradeira fase da pesquisa, é necessário realizar a análise de dados e 

confirmar ou não as hipóteses. Nesta fase, segundo Gomes (1994),  

quanto maior for a familiaridade que o pesquisador tenha em relação àquilo 

que ele está pesquisando, maior poderá ser sua ilusão de que os resultados 

sejam óbvios numa primeira visão. Essa ilusão pode nos levar a uma 

simplificação dos dados, nos conduzindo a conclusões superficiais ou 

equivocadas (GOMES, 1994, p. 68-69). 

  

Retomando a proposta desta pesquisa, qual seja, apresentar a prática de homeschooling 

no Brasil sob a ótica do Poder Legislativo e Judiciário, com apoio na história da consolidação 

da garantia da obrigatoriedade da educação como materialização do próprio direito à educação, 

é possível afirmar que se criou uma grande familiaridade com o tema da Educação Domiciliar, 

bem como foi possível ampliar os conhecimentos acerca desta modalidade de ensino.  

Contudo, nem por isso, os resultados se tornaram óbvios. Ao contrário, mais dúvidas 

podem ser levantadas neste momento. Isso porque o debate em torno da Educação Domiciliar 

está apenas começando no Brasil. Ainda há pouca produção acadêmica sobre o assunto. Os 

processos são escassos, já que as famílias ainda têm receio de expor suas práticas. E, mesmo 

considerando a informação de que cerca de 700 ou 800 famílias sejam adeptas desta prática, é 

um número irrisório frente aos mais de 200 milhões de brasileiros. 

Há muita discussão em torno deste tema que, aparentemente novo, é, na verdade, muito 

antigo. Prova disso foi a compilação histórica tanto do direito à educação obrigatória quanto da 

Educação Domiciliar que demonstrou a longevidade de ambos. O movimento histórico da 

legislação também foi capaz de apresentar a possibilidade de convivência entre estes institutos 

aparentemente incompatíveis já que não se constata o impedimento para que obrigatoriedade 

de educação e Educação Domiciliar convivam, pois a educação está presente em ambos e o que 

muda é a forma como ela será concretizada: uma pela via escolar e a outra pela via familiar. 

Entre as principais conclusões, foi possível, ainda, confirmar a existência de uma lacuna 

legislativa sobre a possibilidade de Educação Domiciliar no Brasil, tendo em vista que as 

decisões judiciais embasaram-se nesta motivação para impedir as famílias de manterem seus 

filhos fora da escola. Embora a ideia da Educação Domiciliar possa ter parecido interessante e, 

em tese, possível para o Poder Judiciário, certo é que o juiz é um aplicador da lei e não pode 

deixar de aplicá-la, posto que a lei constitui reflexo dos desejos da sociedade democraticamente 

materializados.  O próprio Poder Judiciário sugere, então, que o Poder Legislativo mude a lei e 

a adapte ao clamor da sociedade. A ministra do STJ, Laurita Vaz, inclusive, em seu voto no 
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Mandado de Segurança da família Vilhena Coelho, ressalta que o “fórum adequado para se 

discutir a justeza de tal ou qual determinação legal é o Parlamento, não o Judiciário” (BRASIL, 

2001, p. 2). 

Da análise dos projetos de lei que tramitaram e ainda tramitam no Poder Legislativo, 

bem como do debate travado durante as exposições apresentadas nas audiências públicas foi 

possível perceber que o pensamento do parlamento brasileiro ainda precisa ser convencido da 

possibilidade de se permitir a Educação Domiciliar como mais uma modalidade de educação, 

sem que esta influencie prejudicialmente o direito à educação obrigatória. É preciso 

compreender que a educação pode ser obrigatória, sem deixar de poder ser “na casa”. Vários 

projetos de lei já foram propostos e arquivados com a rejeição da Educação Domiciliar, mas o 

PL n.⁰ 3.179/2012, que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, parece concentrar 

maior apoio dos parlamentares, já que se notou uma maior compreensão dos princípios da 

Educação Domiciliar e das motivações das famílias para a adoção desta modalidade. 

Na medida em que a análise final deve “estabelecer articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com base em seus 

objetivos” (GOMES, 1994, p. 78-79) e o objetivo deste estudo foi expor a situação atual da 

Educação Domiciliar no Brasil confrontando a legislação, os projetos de lei e as decisões 

judiciais, pode-se afirmar que: i) historicamente, o movimento legislativo quanto ao direito à 

educação preocupou-se em garanti-lo universalmente aos cidadãos e, progressivamente, 

instituiu a obrigatoriedade como forma de materializar essa universalidade; ii) Legislativo e 

Judiciário (não por unanimidade) concordam que há uma lacuna legislativa que impede a 

prática de homeschooling, tendo em vista a obrigatoriedade legal de matrícula em escola 

daqueles com idade entre 6 e 14 anos, sendo que esta idade, a partir de 2016, será de 4 a 17 

anos; iii) há divergência de posicionamento quanto à possibilidade da Educação Domiciliar no 

Poder Judiciário, sendo que há argumentos favoráveis e desfavoráveis à causa, mas o 

posicionamento majoritário é de que não é possível aceitar a homeschooling no Brasil por falta 

de previsão legal.  

Os argumentos para a negativa da Educação Domiciliar são basicamente legalistas: não 

pode porque a lei determina a matrícula em estabelecimento escolar. Por outro lado, os 

argumentos pela possibilidade da Educação Domiciliar buscam raízes mais sociológicas, frutos 

de documentos internacionalmente reconhecidos. Todavia, ainda há muitos desvios de 

entendimento, confusões acerca do que é a Educação Domiciliar e como se dá a sua prática, 

além de uma forte oposição pelo eventual caráter elitista da modalidade e pela falta de 

socialização que a homeschooling poderia gerar. 
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Exemplo dessa oposição está nos argumentos do deputado Rogério Teófilo (PPS/AL) 

para a rejeição de um projeto de lei sobre Educação Domiciliar, conforme já transcrito em 

capítulo anterior desta pesquisa. De acordo com o deputado, caberia aos pais a escolha da escola 

em que desejariam matricular seus filhos. Para ele, no entanto, somente famílias com poder 

econômico favorável se beneficiariam de uma lei que permitisse a Educação Domiciliar. 

Este pensamento do deputado parece representar boa parte das opiniões manifestamente 

contrárias à aprovação da Educação Domiciliar como modalidade de ensino no Brasil, num 

entendimento de que a igualdade se manifesta tratando-se a todos da mesma forma. No entanto, 

a igualdade só será atendida quando se “quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em 

que se desigualam” (BARBOSA, 2004, p. 39). Tratar a todos da mesma forma não atende o 

princípio da igualdade. O Estado precisa tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida 

da sua desigualde para que o princípio da igualdade de manifeste materialmente. Não pode o 

Estado entender que uma única forma de se proporcionar o ensino seja adequada para todos. 

Isso fere o princípio da igualdade que não é, e jamais será, tratar a todos da mesma forma.  

A função do Estado, pois, é garantir o bem estar a todos através da observância da 

cidadania que não pode se corromper pelo fenômeno da “estadania”159, em que o Estado se 

pauta por um “clientelismo”, um “governismo” que busca reger a vida do cidadão sem atentar 

para uma liberdade democrática. É preciso considerar que “não é o cidadão quem existe em 

função do Estado, é o Estado que existe em função do cidadão”160. 

Certo é que a situação da Educação Domiciliar no Brasil precisa de muita discussão e 

regulamentação, a fim de que não seja necessária a tomada de atitudes radicais como, por 

exemplo, a “fuga” das famílias para países onde a prática de homeschooling seja admitida como 

informa a pesquisa de Ribeiro (2011), realizada em Portugal, onde se constatou que vários pais 

estrangeiros escolhem este país para viver, já que nele é reconhecida a possibilidade do “ensino 

doméstico” (RIBEIRO, 2011, p. 15).  

Adota-se neste momento conclusivo uma proposta de caráter dialético, tendo em vista 

que ainda “não há consenso e nem ponto de chegada no processo de produção do 

conhecimento” (GOMES, 1994, p. 77) quanto à Educação Domiciliar no Brasil. Isso ficou 

                                            
159 O termo “estadania” foi cunhado por José Murilo de Carvalho para significar a relação clientelista com o Estado, 

uma relação entre Estado e Sociedade que resultou numa cultura predominantemente patrimonialista, onde a 

concessão de direitos sociais teria se tornado um instrumento de cooptação e dominação da sociedade. Disponível 

em CARVALHO, José Murilo de. Cidadania, estadania, apatia. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p.8, 24 jun.2001. 

É possível coferir, ainda, a discussão deste termo em outra obra do autor como, por exemplo, CARVALHO, 

J.M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.   
160 Afirmação extraída do voto do desembargador Moreira Diniz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no 

Acórdão que julgou a Apelação Cível n.⁰ 1.0687.07.054286-9/001, envolvendo a família de Cleber de Andrade 

Nunes (BRASIL, 2009b, p. 7).  
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comprovado quando da análise dos projetos de lei em debate sobre o assunto na Câmara dos 

Deputados, pois a discussão ainda não consolidou uma posição. 

Considerando que  “(...) o produto final da análise de uma pesquisa (...) deve ser sempre 

encarado de forma provisória e aproximativa (...) [tendo em vista que], em se tratando de 

ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias a elas e podem ser superadas por 

outras afirmações futuras” (MINAYO161, 1992 apud GOMES, 1994, p. 79), não há afirmações 

definitivamente conclusivas quanto à possibilidade da prática de homeschooling no Brasil, 

sendo possível afirmar apenas que o debate sobre o tema está latente, sendo que o propósito 

desta pesquisa foi justamente expor o estágio atual de discussão da Educação Domiciliar no 

país, confrontando o disposto na legislação em vigor e em discussão, e as decisões judiciais, de 

forma a ampliar o conhecimento sobre o tema, mas jamais pretender esgotá-lo.  

Retomando à motivação para o desenvolvimento deste estudo, a pesquisa divulgada na 

Revista Veja, em 2008, afirmou que “(...) os professores da rede pública revelam que, para eles, 

o principal problema da sala de aula é, de longe (77%), a ausência dos pais no processo 

educativo” (WEINBERG e PEREIRA, 2008, p. 86). Assim, já que o maior problema é a 

ausência dos pais no processo educativo, a Educação Domiciliar vem de encontro a esse 

problema, tendo em vista que o desejo dos pais adeptos da homeschooling é, justamente, uma 

total participação no processo educativo. Busque-se o equilíbrio, então, já que o melhor 

caminho é o caminho do meio. 

 

 

 

 

  

                                            
161161 MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo-

Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 1992.  
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APÊNDICE A - Síntese dos argumentos legais acerca de homeschooling no Brasil  

 

  

ARGUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

não há obrigatoriedade de matrícula em estabelecimento educacional 

previsto expressamente na Constituição 
 

 

constitui direito fundamental da família escolher, livre e prioritariamente, o 

tipo de educação que deseja dar a seus filhos 
 

 

constitui princípio de lei natural que os primeiros e principais educadores da 

criança sejam os pais 
 

 

o fato de a educação ser uma obrigação do Estado não significa que toda 

educação deve ser estatal e pública 
 

 

o que deve haver é o direito dos pais de poderem escolher a espécie de 

educação que desejam para seus filhos 
 

 

dever do Estado com educação é supletivo e subsidiário ao da família 
 

 

não se pode pretender que a instrução adequada e válida somente possa ser 

ministrada pelo Estado, mediante frequência diária a escolas 
 

 

a LDBEN regulamenta as instituições de ensino e não pode ser aplicada à 

família, quando esta encontra-se no papel de fornecedora de educação 
 

 

pais que mantêm filhos em Educação Domiciliar não cometem abandono 

intelectual, já que se comprova o desenvolvimento por meio de provas de 

conhecimento 
 

 

constitucionalmente, cabe aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos 
 

 

os pais têm prioridade de direito de na escolha do gênero de instrução que 

será ministrada a seus filhos (Declaração Universal dos Direitos do Homem) 
 

 

o direito de escolha dos pais se enquadra no rol de direitos fundamentais materiais 

(Convenção das Nações Unidas sobre direitos das crianças) 
 

 

a escola constitui uma instituição segregadora e definidora de classes, além de não 

propiciar um ambiente saudável para a socialização 

 

 

o ônus de comprovar que as crianças em homeschooling não estão sendo 

adequadamente educadas é do Estado 
 

 

o Judiciário se apega a um legalismo extremo, não enxergando os benefícios 

que a Educação Domiciliar pode trazer 
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FAMÍLIAS 

(cont.) 

 

a obrigatoriedade de frequência à escola fere o direito à liberdade de escolha 
 

 

alguns pais desconhecem a proibição no Brasil 
 

 

existe Educação Domiciliar de fato, mas não de direito 
 

 

motivos de crença religiosa impediriam as famílias de frequentar escolas 

com discurso contrário aos dogmas religiosos 
 

 

educar os filhos em casa é um direito natural previsto em diversos 

documentos internacionais sobre direitos humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

(votos desfavoráveis) 

 

pessoas em idade compatível com ensino fundamental somente podem ser 

educadas satisfatoriamente na escola 
 

 

inexiste previsão constitucional ou legal que autorize os pais ministrarem aos 

filhos as disciplinas do ensino fundamental no recesso do lar, sem controle do poder 

público 
 

 

a Educação Domiciliar constitui modalidade alternativa de educação não 

estando regulamentada na legislação vigente 
 

 

considerando o ensino fundamental é obrigatório, cabe ao Estado ministrar 

esse ensino 
 

 

frequentar a escola é obrigatório 
 

 

o preparo para a cidadania não dispensa o convívio escolar 
 

 

a educação ministrada em casa, ainda que de excelente qualidade, jamais  

substituirá o ensino regular 
 

 

deixam de observar os deveres inerentes ao poder familiar os pais que não 

mantêm seus filhos em rede regular de ensino 
 

 

não se pode sonegar aos filhos o direito ao convívio escolar 
 

 

 
 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 
(votos favoráveis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os pais podem manter os filhos em Educação Domiciliar, desde que os 

matriculem em escola que se incumbirá das avaliações 
 

 

os pais que optam pela Educação Domiciliar não desobedecem a lei, mas, ao 

contrário, abrem mão de uma garantia e passam a suprir uma deficiência do Estado 

 
 

 

considerando que os cidadão são livres para aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar  o pensamento, a arte e o saber, o indivíduo tem a faculdade de se educar 

segundo a própria determinação, desde que o método escolhido garanta os objetivos 

educacionais previstos em lei 
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PODER JUDICIÁRIO 
(votos favoráveis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a família tem precedência sobre o Estado e, sendo dever da família e do 

Estado garantir a educação e ao Estado a promoção do bem estar da família, a 

vontade familiar prevalece na determinação dos métodos e concepções pedagógicas 
 

 

trata-se de direito natural da família garantir educação aos seus filhos 
 

 

ao Estado incumbe um poder coordenador e não determinador ou impositor 
 

 

aos pais pertence a prioridade de escolher o gênero de educação a dar aos 

filhos (Declaração Universal dos Direitos do Homem) 
 

 

não há vedação no sistema jurídico da modalidade Educação Domiciliar 
 

 

pelo princípio da subsidiariedade há a proteção e valorização da liberdade 

individual, sendo que o Estado só estaria apto a interferir em segundo plano 
 

 

a função de educar cabe à família, reservando-se ao Estado a missão de 

tutela e ajuda na consecução deste direito-dever 
 

 

a modalidade de Educação Domiciliar não está prevista expressamente no 

sistema educacional brasileiro, mas também não está vedada 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos argumentos expostos nos processos relativos à Educação 

Domiciliar já julgados no Brasil pelo Poder Judiciário. 
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ANEXO A – PL n.° 4.657/94 

 

 

 

 

 
 

 

ANO XLIX -Nº 111 QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1994 BRASÍLIA -DF 
 

 

 
 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
SUMÁRIO 

 

1-ATA DA SESSÃO DA 4• SESSÃO LEGISLA· 
TIVA DA 49a. LEGISLATURA EM 16 DE AGOSTO DE 
1994. 

!I - Abertura da Sessão 

II -  Leitura e Assinatura da ata da sessão anterior  

III - Leitura do Expediente 

 
MENSAGENS 

 
Mensagem nº 443,. de 1994 (Do Poder Executivo)- Comu 

nica o Excelentíssimo Presidente da República que deverá se au 
sentar do País nos próximos dias 13 a 19 de junho de  1994, em 
viagem à Colômbia e ao Equador e solicita informação do Presi 

dente da Câmara dos Deputados quanto ao exercício da Presidên 
cia da República naquele período. 

Mensagem nº 466, de 1994 (Do Poder Executivo) - 
Submete à apreciação do Congresso Nacional texto do Acor 
do sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado en 
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover 
no da República Tcheca, em Brasília, em 25  de  abril  de 1994. 

Mensagem nº 467, de 1994 (Do Poder Executivo) -Subme 
te à apreciação do Congresso Nacional texto do Protocolo celebra 
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América, em Brasilia, cm 21 de março de 

1994, para emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação em 

Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de fevereiro 

de 1984. 

Mensagem nº 473, de 1994 (Do Poder Executivo) - 
Submete à apreciação do Congresso Nacional texto do Acor 
do sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a Am 
pliação das Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e 
para Habilitação dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e 
Administrativos, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de 
Angola, em 28 de janeiro de 1989. 

 
PROJETOSAPRESENTADOS 

 
Projeto de Lei nº 4.617, de 1994 (Do Sr. Francisco Rodri 

gues) - Dispõe sobre a capacitação e competitividade da indústria 
aeronáutica e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 4.628, de 1994 (Do Sr. Paulo Pairo)- Mo 
difica a Lei nº 8.036, de 11de maio de 1990, facultando ao empre 
gado com mais de um ano de trabalho numa mesma empresa mo 
vimentar livremente sua conta vinculada. 

Projeto de Lei nº 4.634, de 1994 (Do Sr. Euler Ribei 
ro) - Regulamenta a contribuição e doação a pessoas físicas 
para fins de tratamento médico-hospitalar e dá outras provi 
dências. 

Projeto de Lei nº 4.635, de 1994 (Da Sra. Wanda Reis) - Dis 

põe sobre as despesas de sepultamento dos doadores de órgãos, 
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Agosto de 1994 DlÁRIO DO CONGRESSO NACJONAI (Seção I) 
 

 

 

§ lo. No caso de haver discordância em relação à  proposta 
apresentada, o processo de negociação iniciar-se-á no prazo mínimo 
de dez dias, a partir da data da publicação ou postagem 

 

, 

 

da proposta  apresentada  pelo  estabelecimento.  por  iniciativa  in· 
dividual de qualquer pai ou responsável. apoiado por, no mínimo. 
dez por cento de outros pais ou responsáveis, com dependentes 
matriculados na instituição:  por  iniciativa  da  associação de pais da 
referida instituição,. com dependentes nela matricula 

 

dos por iniciativa da Associação Estadual de pais ou por iniciativa da 
Federação Nacional de Pais; sendo que, para os efeitos desta lei, a 
associação de pais, ligada à instituição, deve ser in· tegrada por, 
no mínimo. quarenta por cento de pais ou respon sáveis. com 
dependentes nela matriculados; a  Associação Estadual de pais deve 
ser integrada por. no mínimo, quarenta por cento das associações de 
pais, ligadas a cada Instituição e a Federação Nacional de Pais 
deve ser integrada p or, no mínimo, quarenta por  cento  das  
associações  estaduais  existentes  no Pais. 

§ 2º. A iniciativa de qualquer das associações referidos no 
parágrafo anterior deverá  obter  o apoiamento  de, no m í nimo, 
dez por cento dos pais ou responsáveis pelos a l unos matricula 
dos na instituição. 

§ 3º.   No caso das instituições privada s de ensino superior, 
a iniciativa e a representação cabem ao respe ctivo diretório aca· 
dêmico. 

§ 4º. Não havendo acordo entre as partes, cabe recurso, em 
primeiro lugar, para a instância administrativa e, em segundo lugar, 
para· a. instância judicial, nos termos do art. 5º., inciso XXXV,  da 
Constituição  Federal. 

§ 5º. A instância. administrativa, prevista neste a rtigo, s e rá 
e xercida na Delegacia Regional  do MEC,  por uma·comissão de  
encargos  educacionais,   composta,  paritariamente.,   por   três 

representantes indicados pelos sindicatos dos e s t a b e l e c imentos 
particulares e por três representantes indicados pelas associações 
estaduais de pais. ou por três representantes dos diretórios 
acadêmicos, no caso de estabelecimento  de ensino superior e Se rá 
presidida  pelo Delegado Regional do MEC. sem direito a voto 

e decidirá no prazo de dez dias úteis. 

§ 6º. Persistindo o impasse. o presidente da Comissão de 
Encargos Educacionais dará. por encerrada a instância a dminis 

trativa, cabendo às partes recorrer ao ·Poder Judiciário, que d e 
verá  apreciá-lo em  rito  sumaríssimo. 

§ 7º. A decisão retroage seus efeitos à data do efetivo rece- 

bimento dos valores pela instituição de ensino e a s  diferenças serão 
compensadas, devidamente corrigidas, nos meses s ubseqüentes. 

Art. 2º. O valor dos encargos a que se refere o a rtigo anterior, 
uma vez acordado e homologado e m contrato e s c rito, pode· rá ser 
reajustado pelo repasse de até setenta por cento do índice de reajuste 
concedido a os professores e pessoal técnico e administrativo da 
instituição de ensino, em  decorrência  de  lei, decisão judicial,  
acordo, convenção  ou dissídio coletivo de trabalho, e pelo repasse 
de até trinta. por cento da variação do índice acumulado  do IPC ou 
outro que o venha  a  substituir. 

Art.  3º.  No  caso  de  celebração de contratos de prestação 
de serviços educacionais, os mesmos deverão obedecer o disposto 
na Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de' Defesa do 
Consumidor). 

 
 

 

Estabelece regra para o         das mensalidades 

Escolares dos estabelecimentos de ensino em Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

LEI No. 8.178, DE lo DE MARÇO DE 1991.  

Estabelece regras sobre preços e   · 
e dá outras prodivências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que  o Congresso 
Nacional decreta e eu  sanciono a segujnte Lei; 

 

Art. 14.   O art. 2 da Lei no. 8.170, de 17 de janeiro  d e  1991, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

.Art. 2º.   O valor dos encargos a que se refere o  artigo  
anterior, uma vez  a cordado e homologado em contrato 

escrito, poderá ser reajustado pelo repasse de: 

  I - até setenta por cento do  indice de reajuste   

concedido à categoria  profissional  predominante na 
instituição de ensino, em decorrência  de lei,  decisão  judicial,  
acordo, convenção ou dissidio coletivo de trabalho; 

  II - no mês de agosto de cada ano, até trinta p o r  c e n t o  
da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) entre os meses de janeiro e julho, e, excepcionalmente, 
em 1991, até trinta por cento da variação  d o  INPC entre os 
meses de março e julho. 

Parágrafo único. Quando o reajus te decorrer de 
acordo, só serão considerados, para efeito de  reajustamento 
dos encargos educacionais,  aqueles celebrados  nas d a t a s  
de revisão legal dos salários, da categoria profissional 
dominante na instituição de ensino. 

 

 

 
 

PROJETO DE LEI No. 4.657, DE 1994 
(Do Sr. João Teixeira) 

 
 

 

 

(AS  COMISSOES   DE  EDUCAÇÃO,   CULTURA  E  DESPORTO E  DE  

CONSTIUIÇÃO E  JUSTIÇA  E  DE REDAÇÃO   (ART.   54) - ART.   24, II) 

 

 
 

 
 

I- o curriculum escolar obedecerá 
normas do MEC.  
II – o aluno prestará provas de 
avaliação semestral. 
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.J U S T I F IC A T I V A 
 

O  Projeto autoriza a prática do e n s i n o  domiciliar de 1• grau, 

visando preencher uma lacuna criada pelo alto  valor das mensalidades e s c o l a r e s  n a  
rede privada, limitando e impossibilitando a  boa formação da. população infantil e pré-
adolescente.. 

 

Visa criar condições essenciais nas normas tuteladas pelo MEC 
e  Secretarias Estaduais de Ensino  no seu grau de competência. 

 

Dentre elas, o currículo mínimo para o corpo  docente e a grade 

curricular a ser ministrada aos jovens de primeiro grau. 

o Artigo 8º.  Disciplina e     evita o vício existente com a 

proliferação de escolas eminentemente comerciais que não  se 
preocupam  em amparar e assistir  aos necessitados e carentes com boa 
e indispensável formação educacional. 

 
Recentemente, o Banco do Brasil. vem estimulando e financiando  

"Escolas Cooperativas”  dentro dos mesmos  princípios educacionais  deste 

Projeto, conforme artigo publicado n a  'Folha de São Paulo", edição do 
dia 05/04/1994, cópia anexa. 

 

Esses financiamentos de até  US$ 200 mil incluem o fornecimento 
de k.it completo sobre o tema. Somente o Banco do Brasil já havia catalogado, 
até 1992, mais de 150 dessas unidades. 

 
Vale registrar que essas escolas podem pagar salários melhores e 

mais compensadores a os s eus professores em até 30% sobre a média e, com a 
vantagem  de  reduzir  os  custos das mensalidades entre 30% e 50% das 
vigentes. 

 

 

O Brasil vive nos dias atuais o drama  de uma  n a ç ã o   q u  e    precisa  
buscar uma alternativa que possa garantir o futuro das nova gerações e a 

própria soberania do país. Sem dúvida, garantir a formação e educação, em 
bases realísticas e dentro das possibilidades financeiras das famílias é bastante 

coerente, socialmente positiva e de seguro garantido em termos de  relação 
custo-benefício. 

 

Encareço a compreensão, solidariedade e apoiamenro de todos os 
senhores integrantes do Congresso Nacional para a legitimação deste 

instrumento que assegurará meios para garantirmos uma sadia e competente 
educação de nossos jovens. 
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ANEXO B – PL N. 6.001/2001 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2001 

(Do Sr. Ricardo Izar) 
 
 

 
Dispõe sobre o ensino em casa 

 
 
 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 
 
 

Art. 1º A educação  básica  tem  por  finalidade desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

Art. 2º      A educação básica será  desenvolvida por meio 

do ensino, que poderá ser oferecido em instituições próprias, denominadas 

escolas, ou ministrado na casa do aluno, segundo regras que serão 

estabelecidas pelos sistemas de ensino. 

Art. 3º As crianças e os adolescentes que, 

comprovadamente, recebem a educação básica em casa, ficam dispensadas da 

matrícula em estabelecimento escolar e da exigência de freqüência mínima de 

75% da carga horária mínima anual. 

Art. 4º A responsabilidade pela oferta de educação 

básica em casa é dos pais, que em nenhuma hipótese poderão transferir a tarefa 

a outra pessoa. 

Art. 5º As escolas reservarão parte de suas vagas à 

matrícula de alunos que tiverem recebido a educação básica em casa, no todo ou 

em parte. 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 
Com o presente projeto de lei, pretendemos enriquecer o 

sistema de ensino brasileiro com um método alternativo de educação básica. 

Trata-se do ensino em casa, ou da educação básica domiciliar, desenvolvida na 

residência do aluno, sob a responsabilidade direta dos pais. 

O ensino em casa, internacionalmente conhecido como 

homeschooling, é uma realidade em diversos países, dentre os quais os 

Estados Unidos, onde aproximadamente 1,8 milhão de crianças estariam sendo 

educadas pelos pais. 

No Brasil, ensinar os filhos em casa, em substituição à 

freqüência escolar, é atividade ilegal, pois o método não é reconhecido pelo 

Ministério da Educação. Para obter o certificado de conclusão do ensino 

fundamental ou médio, o homeschooler brasileiro é obrigado a submeter-se a 

exames supletivos, que só podem ser prestados pelos maiores de quinze e 

dezoito anos, respectivamente. 

É nosso entendimento que o aprendizado em casa é um 

direito básico do cidadão. Atribuí-lo com exclusividade ao sistema escolar 

configura abuso de poder, ingerência indevida da autoridade na vida privada, 

desrespeito pela liberdade de ensinar e aprender. Obrigar a criança e o 

adolescente a freqüentar a escola é sujeitá-los à confrontação diária com a 

violência, o uso de drogas e, principalmente, uma orientação pedagógica nem 

sempre condizente com as convicções filosóficas, éticas e religiosas de 

determinadas famílias. 

Estas as razões por que conto com o apoio dos nobres 

pares para a aprovação desta proposição. 

 
 

 
Sala das Sessões, em de de 2001. 

 

 
Deputado Ricardo Izar 

 
 
 

114252.00.036 
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ANEXO C – PL N. 6.484/2002 
 

PROJETO DE LEI 

Nº DE 2002 
(Do Sr. Osório Adriano) 

 

Institui a educação domiciliar no sistema de ensino dos Estados, do  Distrito Federal 

e dos Municípios 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

Art.1º. Fica instituído no sistema público de ensino dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios  a educação domiciliar nos níveis de 1º e 2º graus. 

 

 

Parágrafo único – Educação domiciliar é aquela ministrada no lar por membros da 

própria família ou tutores sob a orientação e supervisão das escolas. 

 

 

Art. 2º. As Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, 

administrarão a educação domiciliar através dos orientadores educacionais das próprias 

escolas. 

 

 

Art. 3º. Cada escola pública destinará até 5% a mais do número de vagas oferecidas para 

serem ocupadas pela educação domiciliar. 

 

 

Art. 4º. A família ou tutor que por motivo superveniente optar pelo regime da educação 

domiciliar será responsabilizada diretamente pela transmissão  do  conteúdo  das disciplinas. 

 

 

Art. 5º- O estudante em regime de educação domiciliar será submetido a avaliações e 

exames periódicos pela escola em que estiver matriculado. 

 

 

Parágrafo único – O fraco desempenho do estudante nos exames parciais poderá levar ao 

cancelamento do regime de educação domiciliar. 
 

 

1 
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Art. 6º . Os pais ou tutores serão responsáveis perante a escola pelo desempenho do 

estudante em regime de educação domiciliar. 

 

 

Parágrafo único . Para obter o direito à educação domiciliar os pais ou tutores do estudante 

deverão comprovar formação escolar compatível e disponibilidade de tempo adequada . 

 

 

Art. 7º . A implantação do regime de educação domiciliar será feita gradualmente e na 

medida em que as pesquisas e avaliações revelarem a sua eficiência . 

 

 

Art. 8º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Art. 9º.- Revogam-se os dispositivos em contrário. 

Sala das sessões em 

DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO 

 

 

 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 
A Constituição Federal no seu Art. 23 Inciso V determina que: “ É competência 

comum da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios ....V – proporcionar 

os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”. No art. 24 , Inciso IX fica ainda 

estabelecido que : “ Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre ... IX – educação, cultura, ensino e desporto;...” 

 

A iniciativa contida neste Projeto de Lei parece, portanto, compatível com os 

dispositivos   constitucionais   que   distinguiram   as   competências   federal,   estadual   e 
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municipal para legislar sobre a questão da educação. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação está aberta a todas as experiências pedagógicas que se propuserem a 

ampliar as oportunidades da educação para aos cidadãos brasileiros, sem distinção de 

raça, cor ou credo. 

 

Ao se propor, portanto, a criação da educação domiciliar, através deste Projeto de 

Lei, o que se quer é ampliar ainda mais este leque de oportunidades, criando a alternativa 

 

 

 

de uma integração da família com a escola e vice-versa, atribuindo a ambos 

responsabilidade comum na educação de crianças e jovens. 

 

Práticas similares vêm sendo desenvolvidas em diversos países, com êxito maior 

ou menor, devido ao grau de expectativa criado para cada modelo. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, onde há 5 anos 12 % da população era a favor da educação domiciliar, a 

mesma pesquisa realizada recentemente revelou que hoje 47% das famílias são favoráveis 

ao sistema de ensino domiciliar. A sua aplicação tem apresentado resultados favoráveis 

também na Alemanha, na Inglaterra, Espanha e na França. Ignorar , portanto, a experiência 

, seja  por preconceito ou em decorrência de algum dispositivo legal específico, é manter- 

se fora do universo das novas tecnologias e da nova pedagogia. 

 

Para se ter uma idéia do que está acontecendo nessa área, na Espanha, onde a 

freqüência à escola é obrigatória até aos 16 anos, um tribunal deu sentença favorável a pais 

que ensinavam em casa ao filho de sete anos. Na Alemanha escola em casa é ilegal, mas 

várias famílias processadas judicialmente e multadas foram, entretanto, autorizadas a dar 

continuidade à educação dos filhos domiciliarmente. 

 

Difunde-se, portanto, a cada dia mais a idéia de que o ensino domiciliar não 

interrompe o processo de educação de crianças e adolescentes. Há problemas, 

evidentemente, mas também virtudes como a contribuição para evitar que crianças e 

adolescentes sejam submetidos à violência das ruas, que já se estende às escolas, à 

influências danosas ao seu desenvolvimento e ao uso de drogas, já que os pais podem 

protegê-los, acompanhando de perto esses estudantes nas suas atividades. 

 

A grande resistência à educação domiciliar vem de uma corrente de educadores 

que vê nesse modelo de ensino prejuízos para a sociabilização dos estudantes. Sabe-se, 

contudo, que também para esse problema vêm sendo realizadas pesquisas e experimentos 

nos campos da pedagogia, da psicologia e da sociologia com vistas a encontrar novas 

soluções e alternativas. 
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Esse projeto traz, portanto, entre outros méritos, o de também ampliar o número de 

vagas nas escolas, ao estender a educação para dentro dos lares dos estudantes. Amplia-se, 

com isso, o espaço virtual das escolas e a responsabilidade direta das famílias, tutores e até 

de professores. 

 

Diante do exposto, peço  o apoio dos nobres colegas parlamentares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões em 

 
DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO 
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ANEXO D – RAZÕES DO VOTO DO RELATOR NO PL N. 6.001/2001 E PL N. 6.484/2002 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
  
 
 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 6.001, DE 2001 
 
 

Dispõe sobre o ensino em casa. 
 
 
 

 
AUTOR: Sr. RICARDO IZAR 

RELATOR: Sr. ROGÉRIO TEÓFILO 
 
 
 
 
 

I – RELATÓRIO 
 
 
 

O Projeto de Lei n° 6.001, de 2001, de autoria do nobre Deputado 

RICARDO IZAR, dispõe sobre o ensino em casa e está apensado ao Projeto de Lei nº 

6.484, de 2002, do ilustre Deputado OSÓRIO ADRIANO, que institui a educação domiciliar 

no sistema de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

O PL principal determina que a educação básica poderá ser desenvolvida 

em instituições de ensino ou na casa do aluno, segundo regras dos sistemas de ensino. O 

ensino em casa é responsabilidade dos pais, sendo intransferível a outra pessoa, e 

dispensa as crianças e adolescentes da matrícula e da freqüência. Por fim, o projeto 

estipula que as escolas reservem vagas para alunos que tenham recebido parte de sua 

educação básica em casa. 

O apensado institui a educação domiciliar no ensino fundamental e médio, 

entendida como aquela ministrada no lar por membros da família ou tutores, sob a 

orientação e supervisão das escolas. A família ou o tutor torna-se responsável pela 

transmissão dos conteúdos das disciplinas; as escolas ficam obrigadas a reservar vagas 



153 
 

para crianças e adolescentes em educação familiar e os estudantes devem ser 

submetidos a avaliações e exames periódicos pela escola em que estiverem matriculados. 

O fraco desempenho dos estudantes nesse processo de avaliação pode levar ao 

cancelamento do regime de educação familiar. Para obterem o direito à educação 

domiciliar os pais ou tutores devem comprovar formação escolar compatível e 

disponibilidade de tempo. 

Distribuída às Comissões de Educação e Cultura, e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 53 do Regimento Interno desta Casa, a 

presente proposição tramita sob rito ordinário e está sujeita, de acordo com o disposto no 

art. 24, II, do Regimento, à apreciação conclusiva pelas Comissões. Até o momento, a 

matéria não foi objeto de emendas. 

Como relator designado pela Presidência da Comissão de Educação e 

Cultura - CEC, cumpre-me a elaboração de Parecer sobre o mérito da proposta em 

análise. 

É o Relatório. 
 
 
 

II - VOTO DO RELATOR 
 

Para o autor do Projeto de Lei n° 6.001, de 2001, a proposta pretende 

enriquecer o sistema de ensino brasileiro com a admissão de uma modalidade de ensino 

reconhecida internacionalmente e realidade em diversos países. Atividade ilegal no Brasil, 

no entendimento do Deputado RICARDO IZAR, o ensino em casa é um direito  do cidadão. 

Impedi-lo consiste em abuso de poder, ingerência da autoridade na vida privada, 

desrespeito à liberdade de ensinar e aprender, e obriga as crianças e adolescentes à 

confrontação diária com a violência, o uso de drogas e uma orientação pedagógica nem 

sempre condizente com as convicções filosóficas, éticas e religiosas de suas famílias. 

Já o Deputado OSÓRIO ADRIANO, autor do apensado, Projeto de Lei nº 

6.484, de 2002, afirma em sua justificação que práticas similares à educação domiciliar 

vêm sendo desenvolvidas com maior ou menor êxito em vários países, como Estados 

Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha e França. O parlamentar aponta como vantagem 

da educação domiciliar o fato de evitar o contato das crianças e adolescentes com a 

violência das ruas, e das escolas, e com o uso de drogas. Ainda reconhece que a 
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resistência a essa proposta viria de educadores que vêem prejuízos para a socialização 

dos estudantes, problema para o qual pesquisas no campo da pedagogia, psicologia e 

sociologia buscam soluções e alternativas. Por fim, o autor conclui que a educação 

domiciliar contribuirá para ampliar o número de vagas nas escolas, por estender a 

educação para dentro dos lares dos estudantes. 

Em que pese a identidade de argumentação na justificação de ambos 

Projetos de Lei, esse tema é bastante polêmico. A jurisprudência tem sido pacífica quanto 

à injuridicidade do tema proposto pelos nobres parlamentares. Em 24 de abril de 2002, o 

Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que a educação dos filhos em 

casa pelos pais é um método alternativo que não encontra amparo na lei superior. Um 

casal residente em Anápolis, Goiás, que pretendia educar seus filhos em casa, entrou 

com mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Educação que 

determina que as crianças sejam classificadas e matriculadas em escolas devidamente 

reconhecidas, cabendo-lhes freqüentar a sala de aula, observado o patamar mínimo de 

75% de comparecimento. O pedido foi indeferido pelo STJ por seis votos a dois. 

 
De acordo com o artigo 208, parágrafo 3º, da Constituição Federal, 

“Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.” 

 
Segundo o artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394, de 

1996, “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos 

sete anos de idade, no ensino fundamental.” 

 
Conforme o artigo 24, incisos I e VI, do mesmo diploma legal, nos ensinos 

fundamental e médio: 

 
“I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver;” 

 
“VI – o controle  de  freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento 

e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de 
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setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação;” 
 

Em nosso entendimento, a educação domiciliar contraria a Constituição 

Federal e a legislação vigente, que define a obrigatoriedade do ensino, no contexto da 

qual essa questão precisa ser analisada. Portanto, não bastaria a aprovação  desse Projeto 

de Lei, mas seriam necessárias modificações no texto constitucional e na LDB. A 

obrigartoriedade do ensino consiste em um dever de mão dupla - da sociedade, via Poder 

Público, e das famílias, via pais ou responsáveis - de assegurar a escolarização de 

crianças e adolescentes, como garantia também de um duplo direito - o das crianças e 

adolescentes e o da própria sociedade, pois a educação escolar não é apenas o espaço 

social onde se dá a transmissão, construção e reconstrução do conhecimento socialmente 

produzido e acumulado pela humanidade ao longo de sua história, mas também, e 

principalmente, o lugar de socialização dos indivíduos e de formação do cidadão. 

Portanto, ao impedir que os pais deixem de matricular seus filhos na 

escola, a sociedade protege-se de uma formação deficiente para a cidadania, a qual 

somente pode se dar no espaço público da escola e não no espaço privado da família. A 

formação para o exercício consciente da cidadania pressupõe o convívio com grupos 

mais numerosos do que o familiar e o estabelecimento de relações diferentes das 

amparadas em laços de parentesco. 

Ao mesmo tempo, a legislação vigente resguarda duas situações. 

Primeiro, se por razões alheias à responsabilidade dos pais, tais como falta de escola na 

localidade de residência da família ou doença do menor, uma criança não freqüentou a 

escola a partir dos 07 anos de idade, ela não precisará ingressar necessariamente na 

primeira série do ensino fundamental, pois a LDB, em seu artigo 24, inciso II, alínea “c”, 

admite que “a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante 

avaliação feita  pela  escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do 

candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação 

do respectivo sistema de ensino;”. 

Em segundo lugar, os pais ou responsáveis têm o direito de escolher a 

escola na qual querem matricular seus filhos, podendo optar entre a rede pública de 

ensino e as escolas privadas, de acordo com suas convicções filosóficas, éticas, políticas 

e/ou religiosas. É bem verdade que somente as famílias com poder econômico para pagar 
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mensalidades escolares conseguem usufruir desse direito de escolha da escola de seus 

filhos. 

Porém, são exatamente essas famíias que os Projetos de Lei em análise 

pretendem beneficiar. De fato, as justificações das duas propostas contêm argumentos de 

natureza claramente elitista, pois somente poderiam usufruir do direito ao ensino em casa 

famílias com formação escolar adequada e tempo disponível, o que restringiria tal direito 

às camadas da população com alta escolaridade e maior poder aquisitivo. Da mesma 

forma, a principal vantagem atribuída à educação familiar é evitar o contato das crianças e 

adolescentes com a violência e as drogas. Tratar-se-ia, pois, de salvar os filhos das 

classes alta e média, enquanto os filhos das classes menos favorecidas continuariam 

sujeitos a esses males, entre outros motivos, gerados pela enorme concentração de 

riqueza e renda que caracteriza a sociedade brasileira. 

Em lugar de enfrentar a falência do sistema de educação escolar convencional 

de forma a beneficiar a todos os brasileiros, os Projetos em exame objetivam salvar 

algumas crianças e adolescentes desse sistema falido, enquanto a maioria delas 

permaneceria a ele submetida. 

Pelas razões expostas, voto pela rejeição do Projeto de Lei n° 6.001, de 

2001, e do apensado, PL n.º 6.484, de 2002. 

 

 
Sala da Comissão, em  07 de abril de 2005. 

 
 
 
 
 

Deputado ROGÉRIO TEÓFILO 

Relator 
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ANEXO E – PL N. 4.191/2004 
 
 
 
 
 

 

PROJETO DE LEI N
O 

, DE 2004 

(Do Sr. Wladimir Costa) 
 
 
 

 
Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado em classes 

hospitalares e por meio de atendimento 

pedagógico domiciliar. 

 
 
 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
 

Art. 1o Com base na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, art. 2º, inciso I, alínea “d”, e na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

arts. 5º, § 5º, 23 e 58, § 2º, os sistemas de ensino, mediante ação integrada com 

os sistemas de saúde, ficam obrigados a oferecer atendimento educacional 

especializado a crianças, jovens e adultos, matriculados ou não em escolas de 

educação básica, temporária ou permanentemente impossibilitados de freqüentar 

as aulas em decorrência de condições e limitações específicas de saúde. 

Parágrafo único. As crianças, jovens e adultos que se 

encontram na situação descrita no caput deste artigo são considerados 

educandos portadores de necessidades especiais. 

Art. 2o O atendimento educacional  especializado de  que 

trata o artigo anterior será prestado em classes hospitalares ou por meio de 

atendimento pedagógico domiciliar. 

§ 1º Denomina-se classe hospitalar o atendimento 

pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja 

na  circunstância  de  internação,  como  tradicionalmente  conhecida,  seja  na 
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circunstância do atendimento em hospital-dia ou hospital-semana ou em serviços 

de atenção integral à saúde mental. 

§ 2º Denomina-se atendimento pedagógico domiciliar o 

atendimento pedagógico-educacional que ocorre em ambiente domiciliar, 

decorrente de problema de saúde que impossibilite o educando de freqüentar a 

escola ou esteja em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar ou outras 

estruturas de apoio da sociedade. 

Art. 3o Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento 

pedagógico domiciliar: 

I – assegurar continuidade ao processo de desenvolvimento 

e ao processo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, matriculados ou 

não em escolas de educação básica, temporária ou permanentemente 

impossibilitados de freqüentar a escola; 

II – desenvolver currículo flexibilizado e / ou adaptado e 

manter vínculo com as escolas, de forma a favorecer o ingresso ou retorno 

desses alunos à escola regular e sua adequada integração ou reintegração ao 

grupo escolar correspondente. 

Parágrafo único. Fica assegurada a freqüência escolar do 

aluno, com base em relatório elaborado pelo professor responsável pelo 

atendimento pedagógico-educacional em classe hospitalar ou ambiente 

domiciliar. 

Art. 4o As Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais de Educação e de Saúde deverão celebrar convênio entre si, no qual 

serão fixadas as responsabilidades de cada área, a forma de integração entre 

ambas e divisão de atribuições para oferta de classes hospitalares e do 

atendimento pedagógico domiciliar. 

§ 1º Compete à secretaria de Educação: 

 
I – a contratação e capacitação de professores e demais 

profissionais da educação; 

II – a provisão de recursos financeiros e materiais para os 

referidos atendimentos; 
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III – a coordenação pedagógica desses atendimentos, por 

meio de uma unidade de trabalho pedagógico na secretaria; 

IV – o acompanhamento desses atendimentos, de forma a 

assegurar o cumprimento da legislação e a promoção da qualidade dos serviços 

prestados. 

§ 2º Compete à secretaria de Saúde: 

 
I – disponibilizar e adequar espaços nos hospitais e demais 

serviços públicos de saúde, de modo a favorecer o desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicos; 

II – dotar esses espaços de instalações sanitárias próprias, 

completas, suficientes e adaptadas às necessidades dos educandos. 

§ 3º No caso de hospital ou serviço particular de saúde, a 

este competem as disposições constantes do parágrafo anterior. 

Art. 4o Os Poderes Públicos, Estadual, do Distrito Federal e 

Municipal, poderão celebrar, por meio de suas secretarias de Educação, 

convênios ou outros instrumentos de cooperação com órgãos públicos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais, universidades e organizações não 

governamentais, visando à promoção do atendimento educacional especializado 

em classes hospitalares ou por meio de atendimento pedagógico domiciliar, bem 

como o acompanhamento e avaliação das ações decorrentes desta Lei. 

Art. 5o Os professores e demais profissionais da educação, 

designados pelas respectivas secretarias de Educação para as classes 

hospitalares e o atendimento pedagógico domiciliar, deverão ser formados em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, para atuação na 

educação básica, da educação infantil ao ensino médio. 

Parágrafo único. Ao professor de classe hospitalar deve ser 

assegurado o direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade, devido 

aos profissionais da saúde, conforme previsto na Consolidação das Leis do 

Trabalho, Título II, Capítulo V, Seção XIII, e na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro 

de 1997, que “Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências”. 
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Art. 6o Os sistemas de ensino deverão assegurar 

oportunidades para formação continuada dos professores que atuam nas classes 

hospitalares e no atendimento pedagógico domiciliar. 

Art. 7o  Na implantação desta Lei, os sistemas de ensino 

deverão: 

 
I – identificar os estabelecimentos hospitalares ou similares 

que ofereçam atendimento educacional para crianças, jovens e adultos, e orientá- 

los quanto às orientações legais; 

II – prever medidas legais para que as classes hospitalares, 

existentes ou que venham a ser criadas, e o atendimento pedagógico domiciliar 

atendam progressivamente às exigências desta Lei. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 
 

A legislação brasileira já reconhece o direito ao atendimento 

educacional especializado a crianças e adolescentes que se encontram temporária 

ou permanentemente impossibilitados de freqüentar as aulas em decorrência de 

condições e limitações específicas de saúde. 

De fato, o princípio constitucional segundo o qual o Poder 

Público deve assegurar “atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Constituição 

Federal, art. 208, III) foi regulamentado na legislação infraconstitucional, tanto 

relativa à educação quanto às pessoas portadoras de deficiência em geral. 

A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que “Dispõe 

sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre 

a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – 

Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências”, determina que o Poder Público deve assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 

direitos à educação, por meio de medidas como “o oferecimento obrigatório de 
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programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e 

congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) 

ano, educandos portadores de deficiência” (art. 2º, parágrafo único, I, “d”). 

A Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre “Direitos da 

criança e adolescente hospitalizados”, inscreve entre eles “o direito de desfrutar 

de alguma forma de recreação, programa de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar”. 

Por sua vez, a Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, assegura: a oferta 

de formas alternativas de acesso à educação escolar, para garantir a 

obrigatoriedade do ensino fundamental (art. 5º, § 5º); a possibilidade de 

organização da educação básica de formas diversas, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar (art. 23); a garantia de 

atendimento educacional em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular (art. 58, § 2º). 

Por fim, a Resolução nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que Institui 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, dispõe (art. 

13) que “Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de 

saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos 

impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento de saúde que 

implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência 

prolongada no domicílio.” No § 1º deste artigo, determina que “As classes 

hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao 

processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos 

matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e 

reintegração ao grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, 

jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu 

posterior acesso à escola regular”, e, no § 2º, que “Nos casos de que trata este 

Artigo, a certificação de freqüência deve ser realizada com base no relatório 

elaborado pelo professor especializado que atende o aluno”. 

Dando conseqüência a essa Resolução do Conselho 

Nacional  de  Educação,  a  Secretaria  de  Educação  Especial  do  Ministério  da 
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Educação elaborou e divulgou, em dezembro de 2002, o documento “Classe 

Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar – estratégias e orientações”. 

Entretanto, apesar do marco legal e institucional vigente, e 

da experiência de classes hospitalares remontar ao ano de 1950, quando foi 

instituída a primeira dessas classes no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro, ainda 

hoje nem todos os Estados brasileiros implantaram o sistema de classes 

hospitalares e atendimento pedagógico domiciliar. Segundo informação do MEC, 

em junho de 2004, esse sistema encontrava-se já instituído e em funcionamento 

apenas em 13 Unidades Federadas, a saber: Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Em conseqüência, várias têm sido as iniciativas de 

elaboração de leis estaduais sobre essa temática, de forma a tornar mais clara e 

precisa a obrigação do poder público estadual, distrital e municipal. É o caso de 

lei já aprovada no Distrito Federal e de projetos de lei apresentados em 2003 nos 

Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. 

É com o objetivo de conceder força de lei a vários 

dispositivos e sugestões que já constam das Resoluções e documentos de 

âmbito nacional supracitados e, assim, corroborar com a generalização do 

atendimento educacional especializado em ambientes hospitalares e domiciliares 

que apresentamos a presente proposição ao Congresso Nacional. 

Considerando a importância de assegurar o direito à 

educação àqueles que se encontram temporária ou permanentemente 

impossibilitados de freqüentar as aulas em decorrência de condições e limitações 

específicas de saúde, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a 

aprovação deste projeto de lei. 

 
 

Sala das Sessões, em de de 2004. 
 
 
 

Deputado WLADIMIR COSTA 
 
 
 

2004_10847_Wladimir Costa 
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ANEXO F – PL N. 4.610/2004 

 
 
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2004 

(Do Sr. Marcos de Jesus) 
 
 
 
 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que "Dispõe sobre o Estatuto  da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providências", 
para garantir acesso à educação a crianças e 
adolescentes internados em hospitais e 
demais instituições de atendimento à saúde. 

 
 
 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 
 
 

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 12-A. Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atendimento à saúde deverão proporcionar condições 
materiais para que a criança ou adolescente internados 
tenham acesso a atividades educativas. “ (NR) 

Art. 2º O art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: 

“Art. 53................................................................................. 

VIII – acesso a atividades educativas regulares para 
aqueles que se encontram internados em hospitais e 
demais estabelecimentos de atendimento à saúde. “ (NR) 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 
 
 

A Constituição Federal, em seu art. 6º, institui a educação 

como um dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros. O art. 205, por sua vez, 

estabelece ser ela direito de todos e dever do Estado e da Família. Tal dispositivo 

garante a qualquer pessoa a possibilidade de ter acesso aos meios de educação 

que lhe convém ou que lhe são disponíveis. 

Inscrever o direito de todas as pessoas à educação é 

medida calcada no preceito da igualdade de todos perante a lei. As diferenças de 

oportunidade e as vicissitudes a que estão sujeitos os indivíduos não podem 

afastá-los daquilo que lhes é essencial. Para garantir o direito de cada cidadão 

brasileiro à educação, o art. 208 da Carta Magna estabelece ser o acesso ao 

ensino fundamental direito público subjetivo. 

Em seu § 2º, o referido artigo determina, ainda, que o não- 

oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente. Se o texto constitucional 

deixa claro que toda criança de sete a quatorze anos de idade tem direito à 

educação, cabe, portanto, ao Estado oferecê-la e aos pais ou responsáveis efetivar 

a matrícula de seus filhos ou tutelados, não podendo ser impedimento o fato de 

essas crianças estarem impossibilitadas de freqüentar escolas regulares por força 

de problemas de saúde. 

A criança ou o adolescente de sete a quatorze anos de 

idade que esteja internado em hospitais ou em outro tipo de instituição de 

atendimento à saúde já tem, portanto, seu direito à educação salvaguardado pela 

Constituição Federal. Incluir, na legislação infraconstitucional, mais 

especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, a obrigatoriedade de 

oferta de atividades educativas por parte do Poder Público e dos hospitais ou 

instituições afins é forma de reforçar a responsabilidade do Estado e da 

sociedade em propiciar o acesso de todos ao ensino. 

O Hospital de Base de Brasília (HBDF), desde 1967, dá 

andamento a um projeto que pode serve de inspiração para a medida que 

propomos. Num convênio entre a Secretaria de Saúde, que fornece o espaço 

físico no próprio hospital, e a Secretaria de Educação, que fornece professores 

especializados, crianças e adolescentes internados pelas mais distintas razões 
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vivenciam atividades educacionais. O projeto do Hospital de Base, em todos os 

anos de funcionamento, tem como inquestionável mérito propiciar aos internos o 

exercício do direito à educação bem como, ao mesmo tempo, melhorar a auto- 

estima e diminuir o estresse dos jovens pacientes. 

A oferta de atividades educativas à criança ou ao 

adolescente que passa pela traumática experiência de um longo período de 

internação hospitalar traz a reboque a possibilidade de constituir-se  alegria, alento 

e distração para esses pacientes e a vantagem prática de evitar que os mesmos 

percam o ano letivo ao saírem recuperados do hospital. 

É por essas razões que contamos com os ilustres pares 

para a aprovação da iniciativa que ora propomos. 

 
 

Sala das Sessões, em de de 2004. 
 
 
 

 
Deputado Marcos de Jesus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2004-3521-Marcos de Jesus 
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ANEXO G – PL N. 3.518/2008 

PROJETO DE LEI N. __DE 2008 
(Dos Senhores Henrique Afonso e Miguel Martini) 

 

 
Acrescenta parágrafo único ao artigo 81 da Lei 
nº 9.394, de 1996 que institui as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e dispõe sobre o 

ensino domiciliar 
 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º É acrescentado parágrafo único ao artigo 81 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, com a seguinte redação: 

 

“Art.     81............................................................................................  

 

Parágrafo Único - . É admitida e reconhecida a modalidade de educação domiciliar, no nível básico, 

desde que ministrada no lar por membros da própria família ou guardiães legais e obedecidas as 

disposições desta Lei. É dever do Estado facilitar, não obstruir, essa modalidade educacional. 

 

I- Os pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes em regime de educação domiciliar deverão 

usar os serviços de uma escola institucional como base anual para avaliação do progresso 

educacional, conforme regulamentação dos sistemas de ensino. 

 

II- A avaliação dar-se-á em conformidade com as diretrizes nacionais estabelecidas nesta Lei e 

currículos nacionais normatizados pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

III- Os pais serão responsáveis perante a escola pelo rendimento das avaliações do estudante em 

regime de educação domiciliar. Se as notas dos teste básicos de leitura, escrita e matemática da 
criança ou o adolescente forem abaixo do mínimo do rendimento escolar nacional, no final do ano a 

licença para a educação em casa será mudada para licença temporária, dando-se aos pais ou 

guardiães mais um ano escolar de recuperação a fim de que o estudante possa tirar notas conforme 

ou acima do mínimo de rendimento escolar nacional. Caso contrário, a licença para educar em casa 
será cancelada no final do ano escolar de recuperação e a criança deverá freqüentar uma escola 

institucional no ano escolar seguinte. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 
 

A Constituição Federal determina, em seu artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família, devendo ser incentivada a colaboração da sociedade para que cumpra seus 
objetivos de pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. 

 

Mais adiante, no artigo 209, a Constituição esclarece que ensino é livre à iniciativa privada, desde 
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que cumpridas as normas gerais da educação nacional e sob condições de autorização e avaliação de 

qualidade pelo poder público. Portanto, o ensino não deverá ser considerado monopólio da 

instituição escolar. 

 

O ensino domiciliar permite adequar o processo ensino-aprendizagem às necessidades de cada 

criança e enseja um espaço de intensa convivência e educação ou aprendizado mútuo para a família. 

Trata-se, assim, de reforçar o insubstituível papel educativo da família na formação de seus filhos. 

 

A família é a principal engrenagem da educação e a criação da educação domiciliar, além de 

ampliar o leque de oportunidades da escolarização de crianças e adolescentes favorece uma 
integração gerenciada entre essa e a escola com redistribuição de responsabilidades. Além disso, 

favorece o desenvolvimento da auto-disciplina e do aprender a aprender, qualidades avidamente 

buscadas nos profissionais de hoje. 
 

O legislador, consciente das mudanças e potencialidades dos processos educativos fora do ambiente 

escolar institucional, permitiu a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, 

desde que obedecidas as disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Lei nº 9.394, de 1996 (Artigo 81). 

 

A LDB prevê também, em seu artigo 38, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de quinze anos, e no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

 

Pedimos, portanto, o apoio dos Nobres Pares a este projeto para que a possibilidade de avaliação e 

certificação da educação adquirida fora do ambiente escolar não seja limitada apenas por questões 

etárias a jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na idade própria. 

 

 

Sala das Sessões, em de 2008 

 

 

 

 

 

Deputado Henrique Afonso Deputado Miguel Martini 
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ANEXO H – PL N. 4.122/2008 
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AANEXO I – PL N. 3.179/2012 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2011 

(Do Sr. LINCOLN PORTELA) 
 
 

 
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei 

nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para dispor sobre a 
possibilidade de oferta domiciliar da educação 
básica. 

 
 
 
 

O Congresso Nacional decreta: 

 

 
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO 

“Art. 23................................................................................. 

............................................................................................. 

§ 3º É facultado aos sistemas de ensino admitir a educação 
básica domiciliar, sob a responsabilidade dos pais ou tutores 
responsáveis pelos estudantes, observadas a articulação, 
supervisão e avaliação periódica da aprendizagem pelos 
órgãos próprios desses sistemas, nos termos das diretrizes 
gerais estabelecidas pela União e das respectivas normas 
locais.” 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

A  Constituição Federal  estabelece a  educação como um 

dever do Estado e da família (art. 205). Determina também a obrigatoriedade da 

educação básica, dos 4 aos 17 anos de idade (art. 208, I). 
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É fato que, na realidade brasileira, a oferta desse nível de 

ensino se faz tradicionalmente pela via da educação escolar. Não há, porém, 

impedimento para que a mesma formação, se assegurada a sua qualidade e o 

devido acompanhamento pelo Poder Público certificador, seja oferecida no 

ambiente domiciliar, caso esta seja a opção da família do estudante. Garantir na 

legislação ordinária essa alternativa é reconhecer o direito de opção das famílias 

com relação ao exercício da responsabilidade educacional para com seus filhos. 

Mesmo que a matéria de que trata a solicitação já tenha sido 

objeto de proposições apresentadas em legislaturas anteriores e tais projetos 

foram recorrentemente rejeitados, o respeito à liberdade inspira a reapresentação 

do presente projeto de lei, sem descuidar do imperativo em dar acesso, a cada 

criança e jovem, à formação educacional indispensável para sua vida e para a 

cidadania. 

Estou seguro de que a relevância da proposição haverá de 

assegurar o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação. 

 
 

Sala das Sessões, em de de 2011. 
 
 
 

 
Deputado LINCOLN PORTELA 
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ANEXO J – RAZÕES DO VOTO DO RELATOR NO PL N. 3.518/2008 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 

 
PROJETO DE LEI N

o 
3.518, DE 2008 

 
 

 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 81 da 

Lei nº 9.394, de 1996 que institui as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e dispõe 

sobre o ensino domiciliar. 

 
 

 
Autores: Deputado Henrique Afonso e 

Deputado Miguel Martini 

Relator: Deputado Waldir Maranhão 
 
 

 

I – RELATÓRIO 
 

 
O projeto de lei em epígrafe introduz modificação na LDB 

– a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996), 

tendo em vista estabelecer as condições para que seja autorizado o ensino 

domiciliar no país. Entre esses condicionantes destacam-se a obrigatoriedade 

de obediência às diretrizes curriculares e currículos oficiais e ao calendário de 

avaliações anuais para aferição do progresso educacional das crianças e jovens 

submetidos a tal regime, atribuindo-se também aos pais a responsabilidade 

perante a escola pelo rendimento das avaliações destes estudantes. O projeto 

prevê ainda que caso as notas dos testes básicos de leitura, escrita e 

matemática da criança ou do adolescente em regime domiciliar forem aquém do 

mínimo do rendimento escolar nacional, haverá alteração da licença concedida, 

que passará a temporária, podendo os pais ou guardiães contar com mais 

um ano escolar de recuperação para que o estudante possa melhorar seu 

rendimento e subir suas notas. Se isso não ocorrer, a licença para educar 

em casa será cancelada no final do ano escolar de recuperação e a criança 

deverá ser matriculada e passar a frequentar uma escola convencional no ano 

escolar seguinte. 
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Os nobres autores da proposta justificam-na, primeiro, com 

remissão aos artigos 205 e 209 da Constituição Federal, nos quais se 

inspiram para afirmar que “a educação é direito de todos e dever do Estado e 

da família, devendo ser incentivada a colaboração da sociedade para que 

cumpra seus objetivos de pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” e que o “ensino não 

deverá ser considerado monopólio da instituição escolar”. Entendem que “O 

ensino domiciliar permite adequar o processo ensino-aprendizagem às 

necessidades de cada criança e enseja um espaço de intensa convivência e 

educação ou aprendizado mútuo para a família. Trata-se, assim, de reforçar o 

insubstituível papel educativo da família na formação de seus filhos. (..)”, 

ressaltando que a prática do ensino domiciliar, ademais, “favorece o 

desenvolvimento da autodisciplina e do aprender a aprender, qualidades 

avidamente buscadas nos profissionais de hoje.” 

Apresentado à Câmara em 05/06/2008, o Projeto foi 

distribuído pela Mesa Diretora às Comissões de Educação e Cultura (CEC) e 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), conforme o Art. 54 do 

Regimento Interno (RICD). A Proposição se sujeita à apreciação conclusiva 

pelas referidas Comissões e tramita em regime ordinário. 

Recebida pela CEC em 16/06/2008, a ilustre Dep. Nice 

Lobão foi designada sua primeira relatora. Nos prazos regulamentares, não 

foram apresentadas emendas ao projeto, que em 17/9/2008 foi devolvido à 

CEC sem manifestação. O nobre Dep. Gastão Vieira foi então designado seu 

novo relator. O projeto foi em 19/12/2008 devolvido à CEC sem manifestação. 

Em 22/12/2008 a mesa ordenou a apensação do PL 

4.122/2008, de autoria do então Dep. Walter Brito Neto, que “dispõe sobre 

educação domiciliar”. Com objetivo similar ao do projeto principal aqui 

examinado, esta proposição apensada, além de introduzir modificações na 

LDB, propõe também mudança na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente. O proponente argumenta, em favor de 

sua ideia, que “Pesquisa recente junto a 50 profissionais de destaque (..) 

indagou como escolheram a escola para seus filhos. A resposta foi que escola 

boa é a que respeita o ritmo de aprendizagem do aluno, incentiva o 

desenvolvimento do espírito crítico, oferece uma formação acadêmica de 

qualidade e é próxima da moradia do estudante. Outro estudo mostrou que 

meninos e meninas se tornam mais aptos a desenvolver a criatividade e os 

aspectos psicológico, emocional, cognitivo e social quando seu processo de 



178  
 
 
 
 

aprendizagem na escola envolve brincadeiras e jogos.(..)Hoje em dia, em todas 

as partes do Brasil, há pais defendendo que este conjunto de fatores só pode 

ser garantido se seus filhos forem educados em casa. São diversos os 

argumentos em favor de tal posição: vão da má qualidade da escola pública à 

violência escolar intolerável, passando pelo  questionamento  dos predominantes 

valores morais, religiosos, sociais ou das más companhias ou ainda pela 

distância entre a casa e a escola, com consequências indesejáveis para a 

segurança das crianças ou dos jovens. Ou ainda a tese aparece como saída 

para o crônico problema da qualidade e quantidade deficientes da oferta da 

educação básica na zona rural.” 

Em 29/04/2009 a então Deputada Bel Mesquita foi 

indicada pela CEC para relatar o processo e em 9/6/2009, ela apresentou seu 

Parecer pela rejeição do PL nº 3.518/2008, principal e do PL nº 4.122/2008, 

apensado. O Parecer da relatora não chegou a ser votado na CEC, pois com a 

aprovação pelo plenário da CEC do Requerimento nº 250/2009 do então Dep. 

Lobbe Neto, pela realização de Audiência Pública para discutir ao tema da 

educação domiciliar, o projeto foi retirado de pauta “de Ofício”. 

A então Deputada Nilmar Ruiz foi em 23/3/2010 indicada 

nova relatora para o processo, mas não chegou a apresentar seu Parecer e o 

processo foi devolvido sem manifestação. A CEC, em 19/11/2010, fez a 

designação deste Deputado para a relatoria do processo. 

Entretanto, com o fim da legislatura, o projeto e seu 

apensado foram arquivados em 31/1/2011. Por força da solicitação de seu 

autor, o Dep. Henrique Afonso, a proposição e seu anexo foram em 15/2/2011 

desarquivados, conforme o Artigo 105 do RICD e despacho favorável exarado 

no REQ-79/2011. Reaberto o prazo e cumpridas as formalidades, não se 

apresentaram emendas ao projeto. 

 
É o Relatório. 
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II - VOTO DO RELATOR 
 
 

Este Projeto de Lei nº 3.518/2008 e seu apensado, o PL 

nº 4.122/2008 estiveram, como se disse no Relatório, em exame na Comissão 

de Educação e Cultura na Legislatura passada, tendo recebido manifestação 

de sua Relatora, a então Deputada Bel Mesquita, pela rejeição. Naquela 

oportunidade, a matéria e seu Parecer não foram objeto de deliberação por 

este órgão colegiado. Incumbido da relatoria no presente momento, valho-me, 

a seguir, das linhas gerais do conteúdo do Parecer da então Deputada Bel 

Mesquita, cujo voto e sua fundamentação nos pareceram oportunos e 

apropriados. 

Os ilustres autores dos Projetos de Lei nº 3.518/2008 e nº 

4.122/2008, aqui focalizados, introduzem modificações na legislação de modo 

a criar condições para o exercício do ensino domiciliar, modalidade de oferta 

educacional reconhecida e hoje difundida em diversos países do mundo. Com 

efeito, assim o demonstra o então Deputado Walter Brito Neto em favor de sua 

proposta, ao argumentar que “O chamado ensino domiciliar é adotado em 

vários países como Canadá, Inglaterra, México, Alemanha, Espanha, França e 

alguns estados dos Estados Unidos da América. Nos EUA, a adesão ao 

homeschooling (ensino domiciliar) hoje reúne mais de 1 milhão de adeptos. A 

Unesco contabiliza que, ao todo, existiriam no mundo 2 milhões de crianças 

que seguem esse sistema de ensino.” 

Em que pese a argumentação dos  colegas parlamentares, 

ao justificarem suas propostas, queremos, primeiramente, afirmar que, no 

nosso entendimento, as experiências de educação domiciliar existentes no  

país confrontam princípios constitucionais, e desobedecem o Código Penal, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB, que preconizam a matrícula 

das crianças e adolescentes nos estabelecimentos de ensino da rede formal de 

educação. Esta é, por exemplo, a posição do Ministério Público, que, em Minas 

Gerais, pronunciou-se contra um casal residente na cidade de Timóteo, 

localizada a cerca de 200 km da capital mineira, que educava os filhos em casa. 

Também o Superior Tribunal de Justiça, em abril de 2002, em face de Mandado 

de Segurança nº 7.407 – DF de um outro casal, manifestou o entendimento de 

que a educação ministrada em casa pelos pais aos filhos é método alternativo 

que não encontra amparo na lei 
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superior. O casal em questão, residente em Anápolis, Goiás, teve seu pleito em 

favor do ensino domiciliar indeferido pelo STJ por seis votos a dois. 

Outros educadores eminentes de mesma posição 

afirmam que as funções da escola não se resumem ao ensino e que a 

socialização da criança e do jovem, no convívio escolar, tem papel importante 

em suas vidas. “A escola não é necessária apenas pelo conhecimento que 

transmite, mas pelo contexto no qual ele é transmitido. É fundamental que a 

criança constitua conhecimentos, que ela aprenda a negociá-los, a compartilhá- 

los. A família pode fornecer condições de socialização de outras formas, mas o 

difícil é ter esse contexto de sala de aula, de coletivo", aponta a educadora 

Guiomar Namo de Mello. O professor titular da Faculdade de Educação da 

USP, Nelio Bizzo, argumenta também que os pais não têm apenas o direito de 

ter escola para os filhos, mas os seus filhos têm, igualmente, o direito à escola. 

O professor e educador mineiro Carlos Roberto Jamil Cury lembra ainda que a 

escola é uma forma de socialização institucional voltada para a superação do 

egocentrismo: "O amadurecimento da cidadania só se dá quando a pessoa se 

vê confrontada por situações onde o respeito de seus direitos se põe perante o 

respeito pelo direito dos outros." Segundo ele, o processo de educação escolar 

limitado  ao  âmbito  familiar  corre  o  risco  de  "reduzir  o  campo  de  um 

pertencimento social mais amplo".i 

 
Por outro lado, entendemos que não se encontra ainda 

suficientemente demonstrada a eficácia desse sistema. Na hipótese do ensino 

não lograr bons resultados, esse fato poderá causar o atraso do aluno no 

ensino regular, o que exigiria dos pais ainda mais conhecimentos para suprir de 

forma adequada esse ensino. No caso do Brasil, sabemos que inexistem essas 

condições, pelo menos em grande parte da população. Além disso, este tipo de 

experiência escolar pode também levar a desvios comportamentais e posturas 

segregacionistas nos alunos, dependendo da orientação política, social, 

religiosa e racial dos pais. 

Ademais, lembramos, por oportuna, matéria publicada na 

imprensa nacional em 2008, na qual se demonstrava que o ensino domiciliar 

tem despertado polêmica até em países onde sua prática é reconhecida. É o 

caso de decisão judicial que colocou os cerca de 200 mil pais e mães norte- 

americanos da Califórnia, praticantes do ensino domiciliar, diante de uma 

encruzilhada: se quiserem manter os filhos dos 6 aos 18 anos longe da escola 

formal, terão de obter o título de professor, agora exigido por lei para a prática 
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do ensino domiciliar. A Alemanha também não tem reconhecido esta prática: 

em 2004, um tribunal de Frankfurt recusou por unanimidade o pedido de um 

casal que, por convicções religiosas, reivindicava o direito de ensinar os cinco 

filhos em casa. 

Meus caros colegas deputados da Comissão de 

Educação e Cultura: à luz dos argumentos precedentes, e por entender que a 

experiência e a vivência cotidianas na escola são fundamentais para a 

aprendizagem e para a vida, a conformação do caráter e da personalidade das 

crianças e adolescentes, peço-lhes o indispensável apoio para a rejeição do 

Projeto de Lei nº 3.518, de 2008, que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 81 

da Lei nº 9.394, de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e dispõe sobre o ensino domiciliar”, e de seu apensado, o Projeto de 

Lei nº 4.122/2008, que “Dispõe sobre o ensino domiciliar”. 

E por fim, manifesto a minha homenagem à ex-deputada 

Bel Mesquita, que com brilhantismo me precedeu no ofício desta relatoria e em 

cujo Parecer amplamente me inspirei. 

 

 
Sala da Comissão, em de de 2011. 

 
 
 
 

Deputado Waldir Maranhão 

Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011_7613 
 

 

i
Reportagem publicada na Folha de São Paulo, 27/06/2008 - São Paulo, SP, intitulada Convívio escolar é 

importante na formação, dizem educadores. 
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ANEXO K – PEC N. 444/2009 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N
o 

, DE 2009 

(Do Sr. WILSON PICLER) 
 
 

 
Acrescenta  o  §  4º  ao  art.  208  da 

Constituição Federal. 
 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 

emenda ao texto constitucional: 

 
Art. 1º O art. 208 da Constituição Federal passa a vigorar 

acrescido do § 4º com a seguinte redação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de sua publicação. 

"Art. 208. ... 

.................................................................................... 

§ 4º - O Poder Público regulamentará a educação 

domiciliar, assegurado o direito à aprendizagem das 

crianças e jovens na faixa etária da escolaridade 

obrigatória por meio de avaliações periódicas sob 

responsabilidade da autoridade educacional. (NR)” 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

 
 

 

JUSTIFICAÇÃO 
 

 
O debate sobre a educação domiciliar tem se 

intensificado nos últimos anos em nosso País. Em primeiro lugar, isso vem 

ocorrendo porque mais de um caso de pais que optaram por educar seus filhos 

em casa se transformou em notícia nacional na medida em que foi questionado 

judicialmente. 
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Em 2001, a família Vilhena Coelho de Anápolis, em Goiás, 

impetrou mandado de segurança para garantir o direito de ensinar em casa 

seus três filhos, à época com 9, 8 e 6 anos de idade. Formalmente 

matriculadas numa escola privada, as crianças não freqüentavam as aulas, 

recebiam instrução em casa dos pais e iam ao colégio apenas para a entrega 

de trabalhos e realização de provas. Com a ação judicial, a família buscou o 

reconhecimento estatal da modalidade do ensino domiciliar e a emissão do 

certificado quando os filhos concluíssem o ensino fundamental. A polêmica 

chegou ao Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte do País indeferiu o 

direito pretendido, evocando a Constituição Federal. 

Mais recentemente foi a vez da família Andrade Nunes 

em Timóteo, no interior de Minas Gerais. Em 2006, uma denúncia anônima 

levada ao Conselho Tutelar deu início a batalha judicial pelo direito de educar 

em casa os dois filhos, então com 14 e 15 anos de idade. Em decorrência 

desse fato, o casal responde a dois processos – um cível, por infringir o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde corre o risco de perder a 

guarda dos filhos, e outro penal, por crime de abandono intelectual, conforme 

previsto no art. 246 do Código Penal Brasileiro. No primeiro, já houve uma 

condenação quando o casal foi obrigado a rematricular os filhos na escola e a 

pagar multa de 12 salários mínimos. Mas não desistiram e recorreram da 

sentença. Em 2008, os meninos foram aprovados no vestibular de Direito de 

uma faculdade particular em Ipatinga e o resultado desse exame serve agora 

como defesa nos processos judiciais contra seus pais. E foi no processo 

criminal que a Justiça determinou que os meninos sejam avaliados por provas 

aplicadas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, o que foi 

comemorado pelo casal como uma vitória. Segundo eles, pela primeira vez, a 

Justiça admitiu a possibilidade de se provar que não há abandono intelectual 

no ensino domiciliar. 

O terceiro caso é o da família Faria da Silva em Maringá, 

no noroeste do Paraná. O pai, professor universitário, decidiu junto com a mãe 

educar os filhos, hoje com 10 e 8 anos, em casa, e não matriculá-los na escola 

regular, responsabilizando-se por sua alfabetização e aprendizagem formal. 

Em segundo lugar, o debate também se intensifica 

porque, no Congresso Nacional, tramitam Projetos de Lei que se propõem 

legalizar a educação domiciliar no Brasil. Na Câmara dos Deputados, 

encontram-se em apreciação dois Projetos com esse objetivo. São eles o PL nº 
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3.518, de 2008, dos Deputados Henrique Afonso e Miguel Martini e, apensado, 

o PL nº 4.122, de 2008, do Deputado Walter Brito Neto. Na discussão desses 

projetos na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, foi realizada no dia 

15 de outubro de 2009 audiência publica sobre o ensino domiciliar com a 

presença do Ministério da Educação, das duas famílias que educam seus filhos 

em casa – os Andrade Nunes e os Faria da Silva – e também com a participação 

de outros dois professores universitários. 

Entretanto, independentemente dos argumentos 

favoráveis ou contrários à educação domiciliar, na interpretação dos 

especialistas a Constituição Federal não permite sua adoção no Brasil. 

De acordo com a interpretação vencedora entre os 

operadores do Direito – Ministério Público e Poder Judiciário, o que a lei 

prescreve no Brasil é a matrícula no ensino formal. Em consequência, o Estado 

tem o dever de intervir nas situações em que a criança ou o adolescente estão 

fora da escola. Portanto, segundo o ordenamento constitucional vigente, os 

pais que decidem não matricular seus filhos na escola e educá-los em casa, 

estariam infringindo princípios constitucionais, contrariando o Código Penal, 

ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). 

Assim, se queremos viabilizar a educação domiciliar em 

nosso País necessário se faz alterar o texto constitucional. Mas... por que 

tornar constitucional a educação domiciliar no Brasil? 

A chamada educação domiciliar é adotada em vários 

países como Austrália, Canadá, França, Inglaterra, Irlanda, Suíça, e alguns 

Estados dos Estados Unidos da América. Nos EUA, a adesão ao 

homeschooling (ensino domiciliar) hoje reúne mais de 1 milhão de adeptos. A 

Unesco contabiliza que, ao todo, existiriam no mundo 2 milhões de crianças 

nesse sistema de ensino. 

Na Irlanda, é na Constituição do País que se reconhece o 

direito da família de escolher a educação de seus filhos, podendo provê-la em 

casa ou numa escola privada ou numa escola mantida pelo Estado. O Estado 

não pode obrigar os pais a enviar seus filhos a nenhum determinado tipo de 

escola, mas, como guardião do bem comum, deve assegurar que as crianças 

recebam um mínimo de educação moral, intelectual e social. 
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É para dar consequência a princípios já consagrados na 

Constituição Federal de 1988 que formulamos a presente alteração do texto 

constitucional. É a Constituição que estatui, no artigo 205, ser “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família (...)”, no artigo 209, que “O 

ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - 

cumprimento das normas gerais da  educação nacional; II - autorização e 

avaliação de qualidade pelo poder público.“, e no artigo 210, que  “Serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais.” 

Em consonância a esses princípios constitucionais, a Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional (LDB), art. 23, caput, dispõe que “A educação  básica poderá 

organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular 

de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

Com base nesses dispositivos, em nosso entendimento é 

possível amparar a experiência da educação domiciliar em nosso País, por um 

lado, com base nos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana, assegurando aos pais e responsáveis o direito de escolher o 

tipo de educação que querem dar a seus filhos e, por outro lado, garantindo às 

crianças e aos adolescentes o direito à educação, ou seja, à aprendizagem dos 

conteúdos mínimos fixados para os ensinos fundamental e médio obrigatórios, 

com a recente extensão da obrigatoriedade do ensino também à faixa etária 

correspondente ao ensino médio pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. 

Para isso, é necessário que o Estado regulamente o direito à educação 

domiciliar, de tal forma que os pais ou responsáveis possam obter da 

autoridade competente a autorização para educar seus filhos em casa e que as 

crianças e jovens sejam regularmente avaliados pela rede oficial de ensino e, 

como em algumas experiências internacionais, a renovação dessa autorização 

esteja condicionada ao seu bom desempenho nessas avaliações. Cumpridas 

essas condições, não há porque o Estado não permitir às famílias brasileiras 

que assim o desejarem que seus filhos ou tutelados sejam educados em casa. 
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Na formulação dessa Proposta de Emenda à 

Constituição, optamos por acrescentar novo parágrafo ao art. 208 do texto 

constitucional dispondo que o Poder Público regulamentará a educação 

domiciliar no Brasil, mas desde já fixando na Constituição que deverá ser 

assegurado o direito à aprendizagem por meio de avaliações periódicas sob 

responsabilidade de autoridade educacional. E é claro que tal modalidade de 

educação só se justifica como alternativa na faixa da escolaridade obrigatória, 

agora ampliada para a faixa etária dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade. 

Certos de que somente a iniciativa da alteração 

constitucional abrirá definitivamente o caminho para a educação domiciliar no 

Brasil, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a 

aprovação da presente Proposta de Emenda à Constituição. 

 
 

 
Sala das Sessões, em de de 2009. 

 
 
 
 
 

Deputado WILSON PICLER 

PDT/PR 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 
 

PROJETO DE LEI N
o 

3.518, DE 2008 
(Apenso o PL nº 4.122, de 2008) 

 

 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 
81 da Lei nº 9.394, de 1996, que institui 
as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, e dispõe sobre o ensino 
domiciliar. 

 
Autores: Deputados HENRIQUE AFONSO 

e MIGUEL MARTINI 

Relatora: Deputada BEL MESQUITA 
 
 
 

I - RELATÓRIO 
 

 
O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria dos ilustres 

Deputados Henrique Afonso e Miguel Martini, que dispõe sobre o ensino 

domiciliar, propõe alterar dispositivo da Lei nº 9.394, de 1996 – a LDB, de 

modo a admitir e reconhecer tal modalidade de educação no nível básico, 

“desde que ministrada no lar por membros da própria família ou guardiães 

legais“. Aduzem os autores que os pais ou  responsáveis por crianças ou 

adolescentes em regime de educação domiciliar deverão se valer de uma 

escola regular “como base anual para avaliação do progresso educacional” do 

educando, conforme a legislação pertinente e responsabilizar-se-ão perante a 

escola pelo rendimento do aluno nas avaliações. Caso as notas dos testes 

básicos de leitura, escrita e matemática da criança ou do adolescente não 

alcancem o mínimo do rendimento escolar nacional, a licença concedida para a 

educação em casa será transformada em temporária no final do ano, 

concedendo-se aos pais ou guardiães mais um ano escolar a título de 

recuperação. Se não surtir efeito, a licença para educar em casa será 

cancelada e a criança deverá freqüentar a escola regular no seguinte ano 

escolar. 
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Em apoio a sua proposta, os ilustres autores argumentam 

que a Constituição Federal determina, em seu artigo 205, que a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser incentivada a 

colaboração da sociedade para que os objetivos de pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho 

sejam cumpridos. Citam ainda o art. 209, que estabelece ser o ensino livre à 

iniciativa privada, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional 

e sob condições de autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, 

o que lhes parece premissa que conduz à conclusão de que “o ensino não 

deverá ser considerado monopólio da instituição escolar.” Destacam as 

qualidades do ensino domiciliar, mostrando que permite adequar o processo 

ensino-aprendizagem às necessidades de cada criança e enseja intensa 

convivência e educação ou aprendizado mútuo para a família, além de 

favorecer o desenvolvimento da auto-disciplina e do aprender a aprender, 

“qualidades avidamente buscadas nos profissionais de hoje”. 

O Projeto de Lei foi apresentado na Câmara em 5 de 

junho de 2008 e a Mesa Diretora o encaminhou, para análise e Parecer, às 

Comissões de Educação e Cultura (CEC) e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC), em conformidade com os art. 24 e 54 do RICD. A 

Proposição está sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões e tramita em 

regime ordinário. Recebido pela CEC em 16/6/2008, a Dep. Nice Lobão foi 

designada sua Relatora e, no prazo regulamentar, não foram oferecidas 

emendas à Proposição. Em 17/9/2008 o Projeto foi devolvido, sem 

manifestação, à CEC e o Dep. Gastão Vieira foi então nomeado novo Relator 

da matéria. Em 19/12/2008 o processo foi mais uma vez devolvido à CEC sem 

manifestação. Em 22/12/2008 foi-lhe apensado o Projeto de Lei (PL) nº 

4.122/2008, de autoria do então Dep. Walter Brito Neto, e em 29 de abril de 

2009, esta Deputada foi designada nova Relatora do Projeto, a quem cumpre 

elaborar Parecer sobre o mérito educacional e cultural da proposta. 

Quanto ao PL nº 4.122/2008, apensado, dispõe também 

sobre educação domiciliar e de modo análogo, propõe modificação na LDB e 

ainda na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com vistas a assegurar condições para o funcionamento dessa 

modalidade de oferta educacional. 

É o Relatório. 
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II - VOTO DA RELATORA 
 
 

Os ilustres autores dos Projetos de Lei nº 3.518/2008 e nº 

4.122/2008, aqui focalizados, pretendem introduzir modificações nos 

dispositivos legais existentes, de modo a criar condições para o exercício do 

ensino domiciliar, modalidade de oferta educacional reconhecida e hoje 

bastante difundida em diversos países do mundo. Com efeito, assim o 

demonstra o então Deputado Walter Brito Neto, em favor de sua proposta, ao 

argumentar que “O chamado ensino domiciliar é adotado em vários países 

como Canadá, Inglaterra, México, Alemanha, Espanha, França e alguns 

estados dos Estados Unidos da América. Nos EUA, a adesão ao 

homeschooling (ensino domiciliar) hoje reúne mais de 1 milhão de adeptos. A 

Unesco contabiliza que, ao todo, existiriam no mundo 2 milhões de crianças 

que seguem esse sistema de ensino.” 

Em que pese a argumentação bem fundada dos colegas 

parlamentares, na justificação de sua proposta, queremos em primeiro lugar 

dizer que, no nosso entender, as experiências desta natureza existentes no 

Brasil confrontam princípios constitucionais, contrariam o Código Penal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que exigem matrícula das crianças e adolescentes nos 

estabelecimentos de ensino da rede formal de educação do País. Esta é, por 

exemplo, a posição do Ministério Público, que em Minas Gerais, pronunciou-se 

contra um casal residente na cidade de Timóteo, localizada a cerca de 200 km 

da capital mineira. O casal foi denunciado ao Conselho Tutelar em 2007 por um 

morador da cidade, devido ao fato de educar em casa seus dois filhos menores. 

Às voltas, em 2008, com um processo criminal movido contra eles, por 

abandono intelectual, o casal tentava se defender, numa situação adversa, já 

que os dispositivos legais não parecem ampará-los. 

Ainda no campo jurídico, temos conhecimento de que o 

Superior Tribunal de Justiça, em 24 de abril de 2002, em face de Mandado de 

Segurança nº 7.407 – DF de um outro casal - contra ato praticado pelo Ministro 

de Estado da Educação, que, ao homologar o Parecer nº 34/2000 do Conselho 

Nacional de Educação, teria ferido o direito dos pais de educar os próprios 

filhos em casa, afrontando os direitos humanos e as normas constitucionais 

brasileiras -, manifestou o entendimento de que a educação ministrada pelos 
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pais aos filhos, no ambiente doméstico, é método alternativo que não encontra 

amparo na lei superior. O casal em questão, residente em Anápolis, Goiás, 

teve seu pleito em favor do ensino domiciliar indeferido pelo STJ por seis votos 

a dois. 

Em acordo com a mesma posição, educadores eminentes 

afirmam que as funções da escola de forma alguma se resumem ao ensino e 

apontam que a socialização da criança e do jovem, no convívio escolar, tem 

um papel importantíssimo em suas vidas. “A escola não é necessária apenas 

pelo conhecimento que transmite, mas pelo contexto no qual ele é transmitido. 

É fundamental que a criança constitua conhecimentos, que ela aprenda a 

negociá-los, a compartilhá-los. A família pode fornecer condições de 

socialização de outras formas, mas o difícil é ter esse contexto de sala de aula, 

de coletivo.", ensina a educadora Guiomar Namo de Mello. O professor titular 

da Faculdade de Educação da USP, Nelio Bizzo, argumenta também que os 

pais não têm apenas o direito de ter escola para os filhos, mas os seus filhos 

têm, igualmente, o direito à escola. No mesmo sentido, o professor e educador 

mineiro Carlos Roberto Jamil Cury lembra ainda que a escola é uma forma de 

socialização institucional voltada para a superação do egocentrismo: "O 

amadurecimento da cidadania só se dá quando a pessoa se vê confrontada por 

situações onde o respeito de seus direitos se põe perante o respeito pelo 

direito dos outros." Segundo ele, o processo de educação escolar limitado ao 

âmbito familiar corre o risco de "reduzir o campo de um pertencimento social 

mais amplo". 1 

 
Ademais, lembramos aqui, por oportuna, matéria 

publicada na imprensa nacional em 2008, na qual se demonstrava que ao 

ensino domiciliar tem despertado polêmica até em países onde sua prática é 

legalmente reconhecida. É o caso de decisão judicial inédita que colocou os 

cerca de 200 mil pais e mães californianos praticantes do ensino domiciliar 

diante de uma encruzilhada: se quiserem manter os filhos dos 6 aos 18 anos 

longe da escola formal, terão de obter o título de professor, agora exigido por 

lei para a sua prática. Também na Europa, segundo a reportagem, o assunto 

tem ido aos tribunais: na Espanha, casais tem recorrido à Justiça para 

assegurarem o direito de educarem seus filhos em casa. A Alemanha também 

 
 

1 
Reportagem publicada na Folha de São Paulo, 27/06/2008 - São Paulo, SP, intitulada Convívio escolar é 

importante na formação, dizem educadores. 
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não tem reconhecido a prática: em 2004, um tribunal de Frankfurt recusou por 

unanimidade o pedido de um casal que, por convicções religiosas, apelava pelo 

direito de ensinar os cinco filhos em casa. 2 

Senhores Deputados e Deputadas da Comissão de 

Educação e Cultura: à luz dos argumentos precedentes, e por entender que a 

experiência e a vivência cotidianas na escola são fundamentais tanto para a 

aprendizagem quanto para a vida, a conformação do caráter e da personalidade 

das crianças e adolescentes, peço-lhes o indispensável apoio para a rejeição 

tanto do Projeto de Lei nº No 3.518, de 2008, que “Acrescenta parágrafo único 

ao artigo 81 da Lei nº 9.394, de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e dispõe sobre o ensino domiciliar”, quanto de seu 

apensado, o Projeto de Lei nº 4.122/2008, que “Dispõe sobre o ensino 

domiciliar”. 
 
 

Sala da Comissão, em de de 2009. 
 
 
 
 

Deputada BEL MESQUITA 

Relatora 

 
 
 
 
 

 
2009_5656 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
in Revista Educação, nº 134. Editora Segmento, SP . Acesso em unho de 2008 na internet, no endereço  

http://revistaeducacao.uol.com.br/Expediente.asp 

http://revistaeducacao.uol.com.br/Expediente.asp
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ANEXO M – VOTO DO MINISTRO GARCIA VIEIRA NO MS N. 7.407/DF 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7) 

VOTO ANTECIPADO 

 

EXMO.  SR.  MINISTRO  GARCIA  VIEIRA(Relator):  Sr. Presidente, 

acompanho o voto do eminente Ministro-Relator. 

Entendo que, de acordo com o art. 208 da Constituição,  o ensino 

fundamental é obrigatório; então, é obrigação do Estado ministrar esse ensino. 

O § 3º do mesmo artigo diz que compete ao Poder Público recensear os 

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 

ou responsáveis, pela freqüência à escola . 

Pelo dispositivo constitucional, o aluno tem, então, que 

freqüentar a escola; é obrigatório. 

Peço vênia aos que entendem em sentido contrário para 

acompanhar o  voto do Sr. Ministro-Relator. 
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ANEXO N – VOTO DO MINISTRO HUMBERTO GOMES NO MS N. 7.407/DF 

24/10/2001 

1ª Seção 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 – DF (2001/0022843-

7) VOTO-VISTA 

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: - Os 

impetrantes desafiam ato do Senhor Ministro da Educação, que lhes denegou a 

pretensão de ministrarem educação fundamental a seus filhos menores, sem que estes 

 requência escola regular. A teor da pretensão, embora matriculados em 

estabelecimento escolar, os menores apenas se apresentariam, para avaliação de 

conhecimentos, submetendo-se, juntamente com os demais alunos, aos exames 

periódicos. 

Fincam o pedido em argumentação, que resumo, assim: 

a) as crianças estão matriculadas em escola particular, à qual 

prestaram exames, nas mesmas oportunidades em que o fizeram seus 

colegas de turmas; 

b) além do currículo básico, elas recebem aulas de música, 

inglês, hipismo, tênis, matemática e religião. Participam, também de 

campeonatos, atividades culturais, participando, ainda de programa 

radiofônico; 

c) tal situação amolda-se ao preceito constitucional de que o 

dever de o Estado prestar educação é supletivo daquele imposto à família. 

Ao Estado compete, simplesmente, aferir o grau de conhecimentos 

ministrados aos meninos em idade escolar, velando para que se realize a 

meta constitucional de que todos os brasileiros tenham formação intelectual 

mínima; 
 

d) nada impõe, entretanto, que a instrução elementar observe 

formalidades como aquela de  requência à escola; 

 

e) quando exige o comparecimento à escola, o Senhor Ministro 

da Educação dispensa interpretação equivocada ao Art. 208, § 3º da 

Constituição Federal, ofendendo-o. É que o termo  requência, utilizado no 

texto desse artigo é muito elástico, traduzindo apenas regularidade. Pode-se 

 requência a determinado ambiente, semanal, mensal ou anualmente. Exigir 

 requência diária é ir além daquilo que o Constituinte pretendeu; 

f) em verdade, se o Art. 208 quisesse  requência diária, teria sido 

expresso em tal assertiva; 

g) tampouco a Constituição Federal reservou à Lei o encargo de 
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definir  o  período  da   requência  escolar.  Se  o  pretendesse  fazer,  teria 

utilizado a clássica expressão “na forma da lei”; 

h) se assim ocorre, as normas da LDB, restringindo a liberdade 

garantida no texto constitucional dirige-se estritamente às crianças cujos 

pais são incapazes de ministrar ensino domiciliar; 

i) o sistema de escola domiciliar permite ao Poder Público 

cumprir fielmente o Art. 208, 3º da Constituição Federal, dando-lhe 

oportunidade de recensear os educandos, fazer-lhes chamada, zelar pela 

 requência à escola. É que as crianças estarão, sempre, matriculadas, ao 

alcance do controle estatal; 

j) a Declaração Universal de Direitos Humanos – da qual o 

Brasil é subscritor – é peremptória ao dizer que “os pais têm, 

prioritariamente, o direito de escolher o tipo de educação que querem dar a 

seus filhos”. 

O Senhor Ministro prestou informações, dizendo: 

a) a  requência à escola é direito dos menores, previsto na 

Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e pelo Estatuto da Criança. Tal regulamento não pode ser 

desafiado pela convicção filosófica dos pais; 

b) mesmo reconhecida, a capacidade dos pais, para ministrar boa 

educação não basta para privar a criança do direito ao convívio escolar; 

c) não pode o Poder Judiciário desprezar o ordenamento jurídico 

em favor da convicção política e filosófica dos pais. Semelhante 

impossibilidade é tanto mais evidente, quando se trata de Mandado de 

Segurança; 

O Ministério Público Federal, em preciosa manifestação lançada pelo 

eminente Subprocurador-Geral da República Antônio Augusto César, recomenda se 

conceda a Segurança. O Parecer aponta como fundamento de direito em favor dos 

autores, o Art. 26 da declaração dos Direitos Humanos, em conjunção com o Art. 5º, § 

2º da Constituição Federal. 

Para o Ministério Público Federal, o sistema consagrado no Capítulo 

III, Seção I, Título VIII da Constituição Federal vincula o Estado, mas não os pais. 

Toma como exemplo demonstrativo da tese, o inciso I ao Art. 206, assegurando 

igualdade de acesso e permanência na escola – Este comando, afirma o Parecer, não se 

dirige aos pais – mas ao próprio Estado. Assim, a regra que impõe a obrigatoriedade 

da educação tem como inspiração teleológica a profilaxia do desleixo estatal, 

relativamente à educação. Dirige-se, pois, ao Estado e ganha eficácia, somente, nos 
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locais em que a oferta de vagas seja inferior ao número de crianças em idade escolar. 

Vale dizer, onde houver suficiente oferta de escola, os preceitos constitucionais 

resultam inócuos, por inutilidade. 

Por igual, as normas constitucionais mostram-se dispensáveis, nas 

situações em que a estrutura familiar torne dispensável a educação formal. Na hipótese 

em exame, tal situação ocorre. Por isso, os pais ficam inteiramente livres da obrigação 

de mandarem seus filhos à Escola. Quando isso acontece, os pais, longe de estarem 

desobedecendo à lei, abrem mão de uma garantia. Neste caso, eles estão suprindo 

deficiência do Estado. 

Não poderia o Senhor Ministro indeferir a pretensão em litígio, sem 

avaliação individual das crianças. 

O Ministro Relator denega a Ordem, à míngua de norma legal que 

autorize os pais a substituírem a escola, na formação sócio-intelectual de seus filhos, 

até mesmo porque, no caso, eles não atendem as exigências legais para o exercício do 

magistério. 

No final do voto, o eminente Ministro Peçanha Martins observa que : 

“os filhos não são dos pais, como pensam os autores. São pessoas 

com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a 

adolescência em meio a iguais, no convívio social, formador da cidadania. 

Aos pais cabem, sim, as obrigações de manter e educar os filhos consoante 

a Constituição e as leis do país, asseguradoras do direito do menor à escola 

(art. 5º e 53, I, da Lei 8.096/90) e impositivas de providências e sanções 

voltadas à educação dos jovens, como se observa no Art. 129 e incisos, da 

Lei nº 8.096/90 supra transcritos, e Art. 246, do Código Penal, que define 

como crime contra assistência familiar “deixar, sem justa causa, de prover à 

instrução primária de filho em idade escolar...”. 

Pedi vista, porque me impressionou o choque dos brilhantes 

argumentos que acabo de resumir. Não sou técnico em educação. Minha experiência, 

no assunto resulta de haver criado quatro filhos que resultaram em atuais bons cidadãos. 

Procurei  req-los como cidadãos comuns, evitando, mesmo, que eles tirassem proveito 

de minhas circunstanciais vitórias profissionais, transmiti-lhes três preocupações que 

meu saudoso pai guardava em relação a mim: não tirar dez em comportamento; 

não ser primeiro da classe e não chegar em casa humilhado. Dizia ele: menino que tira 

dez em comportamento está doente ou é mau caráter; ser primeiro de classe  é  fator  

de  soberba;  apanhar  sem  reagir  é covardia, inadmissível em quem 
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pretende ser cidadão. Embora me tenha proporcionado acesso à boa cultura 

humanística, para ele, o convívio escolar funcionava como vacina contra a submissão 

e a arrogância: para ele, duas terríveis doenças da cidadania. 

Diante de tão pragmática experiência, não me sinto habilitado a 

avançar considerações políticas em torno do tema. Limito-me à seara do juiz, no 

julgamento do Mandado de Segurança: o ordenamento jurídico. Neste terreno, observo 

que nossa Constituição Federal trata a educação como algo que transcende o mero 

implante de conhecimentos. Em verdade o direito à educação tem como meta o “preparo 

para o exercício da cidadania” (CF, Art. 205). 

Bem ou mal, o Constituinte entendeu que o preparo para a cidadania 

não dispensa o convívio escolar, tanto que o zelo pela  requência escolar é um dos 

encargos do poder público (arts. 205 e 208, § 3º). 

Se assim ocorre, a exigência de  requência, inscrita no Art. 24, VI, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação afina-se com o sistema constitucional. Se assim 

ocorre, o ato impugnado não padece de ilegalidade. Por isso, acompanho o eminente 

Relator, denegando a Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento: 197309 – VOTO VISTA – Site certificado Página  4 de 4 



197  

ANEXO O – VOTO DA MINISTRA LAURITA VAZ NO MS N. 7.407/DF 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 – DF (2001/0022843-7) 
 

VOTO-VISTA 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Em apertada síntese, trata-se de Mandado de Segurança impetrado 

por Pais que pretendem a tutela jurisdicional do Estado para garantir-lhes o 

alegado direito líquido e certo de educarem em casa seus filhos menores, 

afastando a obrigatoriedade do comparecimento regular ao estabelecimento de 

ensino fundamental, onde iriam apenas para submeterem-se, juntamente com os 

demais alunos, às avaliações periódicas. 

Antes mesmo de apresentar minha convicção como Magistrada, 

não poderia deixar de tecer breves comentários acerca da iniciativa dos 

Impetrantes, Pais. 

Sem qualquer intenção de criticar o sistema sócio-econômico que 

tem prevalecido, o fato é que o ritmo hodierno de vida tem trazido como 

 requência a insofismável a diminuição do tempo de convivência familiar, o 

que praticamente obriga os pais a confiarem boa parte de seus deveres para com 

os filhos a terceiros. 

E sem perder de vista essa realidade da chamada era da 

modernidade, é digna de elogios a iniciativa desses Pais, que lutam para ter sua 

prole mais próxima, numa demonstração clara de amor, carinho e dedicação, 

transpondo as barreiras de um estilo de vida em que o tempo é escasso. 

Não poderia, pois, deixar de consignar a minha admiração e prestar 

reverências a esses Pais tão valorosos e ciosos de seus deveres. 

Contudo, não posso me permitir olvidar da função em que estou 

investida, qual seja, a de Juíza. E como tal, meu dever é de dirimir as querelas, 

aplicando a Legislação vigente. 

Boa ou ruim, adequada ou inadequada, retrógrada ou progressista, 

oportuna ou inoportuna, é a Lei vigente, elaborada, discutida, votada, aprovada 
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e sancionada por legítimos representantes do povo, democraticamente eleitos, 

que deve disciplinar a vida em sociedade. É o nosso sistema, que pode não 

ser o ideal, mas é o que temos. 

Ao Magistrado cabe dizer o direito. A margem de atuação do Juiz 

no exercício da função jurisdicional é, evidentemente, adstrita às balizas 

estabelecidas pelo próprio Ordenamento Jurídico. Por mais que, por exemplo, 

por convicções morais e religiosas, um Juiz não concorde com o aborto legal 

(hipóteses previstas no art. 128 do Código Penal), não poderá, verificada a 

hipótese, considerar a conduta ilícita, muito menos condenar o agente. 

Adotamos o sistema tripartite de poderes. São independentes e 

harmônicos entre si, consoante o Texto Constitucional. Não é dado a nenhum 

deles invadir a área de atuação do outro. E, portanto, não cabe ao Poder 

Judiciário, ao decidir as questões a ele submetidas, apresentar soluções que 

extrapolem os limites legais. O significado do “justo” para as decisões judiciais 

deve encontrar respaldo no Ordenamento Jurídico. 

Portanto, vale ressaltar, o fórum adequado para se discutir a justeza 

de tal ou qual determinação legal é o Parlamento, não o Judiciário. 

Destarte, feitos esses breves comentários iniciais, passo a dirigir o 

enfoque para o caso concreto. 

Quando se busca a tutela jurisdicional do Estado-Juiz, deve-se fazê-

lo em consonância com as normas legais objetivas e processuais vigente. 

Na hipótese em testilha, a via escolhida foi o mandado de 

segurança, uma ação civil de rito sumário especial. Com já asseverou o 

eminente Relator Ministro Peçanha Martins, o mandado de  segurança pressupõe 

a existência de direito líquido e certo, aferível de plano, posto em posição 

antagônica ao ato impugnado. E é exatamente por isso que não se admite 

dilação probatória ou incursões tais na seara legal que suscitem dúvidas ou 

divergências flagrantes quanto à existência do direito alegado. 

Documento: 254613 – VOTO VISTA – Site certificado Página  2 de 6 



199  

 

Com efeito, verifica-se claramente o desatendimento aos requisitos 

elementares do mandamus , porquanto, in casu, não só inexiste direito líquido e 

certo, como a Lei determina expressamente o contrário do pretendido. 

Reza a Constituição Federal, in verbis : 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

[...] 

§ 2.º Compete ao Poder Público recensear os educandos 

no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos 

pais ou responsáveis, pela  requência à escola. “ 

 

A propósito do que dispõe o citado dispositivo constitucional 

considero relevante citar trecho do Parecer impugnado: 

“Verifica-se, assim que a Constituição Federal aponta 

nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola, 

em especial na faixa de escolarização obrigatória (7 a 14 anos), 

instituindo para o Poder Público a obrigação de recensear, fazer a 

chamada escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela 

“ requência à escola”.” (fl. 38). 

 

No mesmo diapasão, dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n.º 10.287, de 20 de setembro de 2001), litteris : 

Art. 5.º O acesso ao ensino fandamental é direito público 

subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 

ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o Poder Público para exigi-lo. 

§ 1.º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime 

de colaboração, e com a assistência da União: 

[...] 

III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela  requência 

à escola. 

......................................................................................................... 

Art.  24.  A educação  básica,  nos  níveis  fundamental e 
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médio, será  organizada de  acordo com  as  seguintes regras 

comuns: 

I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 

houver; 

[...] 

VI – o controle de  requência fica a cargo da escola, 

conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo 

sistema de ensino, exigida a  requência mínima de setenta e cinco 

por cento do total de horas letivas para aprovação;” 

 
Resta indubitável a exigência da Lei da  requência escolar como 

fator organizacional do sistema de educação. Esse aspecto foi bem delineado no 

Parecer denegatório da pretensão – Parecer nº 34/2000 da Câmara de Ensino 

Básico do Conselho Nacional de Educação – CEB/CNE. 

Com efeito, a Lei nº 9.394/96 (LDBEN), além de determinar que o 

ensino fundamental seja presencial na escola (art. 32, §4º), ainda exige um 

mínimo de 75% de  requência para aprovação (art. 24, inciso VI). 

Assim, bem ou mal, com acerto ou desacerto, o fato é que há 

disposição legal expressa (constitucional e infraconstitucional) determinando a 

 requência obrigatória, inclusive com a estipulação de carga horária mínima a 

ser cumprida pela escola, bem como com a imposição de limite de faltas para 

aprovação. 

Como, então, proclamar a liquidez e certeza do direito dos autores, 

se há perfeita compatibilidade entre o sistema constitucional e o legal, no que 

diz respeito à exigência da  requência escolar? 

De outro lado, não poderia me esquivar de apresentar alguns 

argumentos, agora não mais jurídicos, mas de natureza político-educacional, em 

prol do atual sistema. E me arrisco a fazê-lo apenas como cidadã, mãe e com 

alguma experiência de alguém que já foi professora, diretora e secretária geral 

de escolas de 1.º e 2.º graus, e ainda hoje exerce o magistério como professora 
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universitária. 

Educar é um processo bastante complexo. E, portanto, não pode ser 

encarado sob uma perspectiva singular, restrita. Há nesse processo pressupostos 

éticos, políticos, e pedagógicos a serem observados, tendo em vista o objetivo 

que se pretende atingir ao final. 

Vivemos em um mundo onde o indivíduo, para ter uma participação 

crítica e coerente, capaz de interferir com discernimento nos rumos da sociedade 

e decidir o seu próprio destino, precisa interagir com ele. E só assim se cresce. 

A Escola, com diretrizes traçadas pelo Estado, refletindo a cultura 

e os interesses da sociedade que representa, é uma das Instituições mais 

importantes para firmar os pilares fundamentais, os princípios balizadores para 

a formação do indivíduo, do cidadão. 

E essa formação não se restringe aos aspectos formais de 

conteúdos previamente estabelecidos. É mais  que isso. O  ambiente  escolar 

possibilita o convívio com o diferente, com o igual, com o parecido, com o 

desconhecido. Aprende-se o significado da palavra participação. O aluno não é 

um mero receptor passivo, ao revés, é provocado a interagir, a opinar, a 

concordar ou discordar. Aprende-se o significado da palavra cidadão, do que é 

cidadania. 

Cumpre ressaltar que o papel da família nesse processo, por certo, 

é fundamental e imprescindível. É uma preciosa fonte de referências. A família, 

não só pode, deve engajar-se na formação do indivíduo. O que não quer dizer 

que seja capaz de, sozinha, suprir todos os flancos. 

Não creio que restringir o processo, limitando os filhos às 

experiências dos pais, por melhor e mais bem intencionados que sejam, venha a 

ser uma boa opção. 

De  qualquer  sorte,  voltando  às  fronteiras  do  processo  judicial, 
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pelas razões já expostas, com a vênia do eminente Colega que, com 

substanciosas razões, demonstrou porque pensa de forma diversa, não vejo 

como conceder a segurança pleiteada. 

Acompanho o voto do eminente Relator, denegando a segurança. 

 

 

 

MINISTRA LAURITA VAZ 
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ANEXO P – VOTO DO MINISTRO PAULO MEDINA NO MS N. 7.407/DF 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 – DF (2001/0022843-7) 
 

VOTO-VISTA 

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO MEDINA: 

A impetração volta-se contra ato do Ministro da Educação que, homologando parecer 

exarado pela Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação – CEB/CNE, 

negou aos impetrantes o direito de ministrarem a educação fundamental aos filhos, no recesso 

do lar, sem necessidade de frequência à escola regular. 

 
O eminente Ministro Relator entendeu descabida a pretensão dos impetrantes, 

reputando inexistente o alegado direito líquido e certo, por ausência de norma legal expressa. 

O posicionamento foi acompanhado pelos Ministros Humberto Gomes de Barros, Eliana 

Calmon, Francisco Falcão, Garcia Vieira e Laurita Vaz, o primeiro e a última apresentando 

declaração de voto. 

 
O Ministro Franciulli Netto manifestou entendimento divergente, fixando  a correlação 

entre as disposições constitucionais e legais sobre o direito à educação com os direitos de 

liberdade, nestes açambarcados os direitos de livre organização da família e livre 

desenvolvimento da personalidade. 

 
Assentou o eminente Ministro a precedência da família ao Estado, especialmente no 

que concerne à liberdade de escolha da forma de educação de seus filhos; a compatibilidade, 

com o ordenamento jurídico pátrio, de todos os métodos de ensino que proporcionem o 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (art. 205, caput , da CF); bem como a consagração do direito à 

educação, com liberdade de aprendizado, respeitada a faculdade do indivíduo de se educar 

segundo a própria determinação. 

 
Procedeu, outrossim, à exegese dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes 

ao caso. Vê-se que o Culto Relator, a quem admiro e expresso minha amizade, firmou visão 

técnico – jurídica praticamente intransponível. Lado outro, o Ministro Franciulli Netto, a 

quem testemunho igual admiração e estima, buscou na largueza do seu pensamento, defender 

idéias controvertidas em face da magnitude dos direitos. 

 
Quanto a mim, nada mais teria a acrescentar, bastando fixar-me numa das 

interpretações dispostas ao debate. Todavia, prefiro aos rumos seguros do direito, incorporar-

me em sensibilidade às incertezas dos atribulados caminhos da vida. 
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Permita-me, portanto, a Turma, expor minha participação, fazendo-o em voto-síntese. 

 

Buscando melhor sistematização, vale relembrar a dicção dos dispositivos 

constitucionais tratados. Transcrevo: 

 
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 
 

 

 

 
Saber

; 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

 

III –  pluralismo de  idéias  e  de  concepções pedagógicas, e coexistência de 
 

instituições públicas e privadas de ensino (...)” 

 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua  oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; 

(...) 

§ 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela  roteção a à escola. “ 

 
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” 

 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de coloca- los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

 
“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade.” 

 
Alguns destes dispositivos serviram de fundamentação tanto à posição majoritária, 
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pela denegação da pretensão, quanto à divergência. Interpretando-os, especificamente os artigos 

205 e 208, § 3º, o eminente Relator reputou inexistente norma assecuratória do direito dos 

impetrantes de educarem os filhos em casa, sem necessidade de  roteção a à escola 

regular, afirmando a impossibilidade de suprimento da lacuna legislativa, posto não haver 

regulamentação do método educacional alternativo, pelo Poder Judiciário. 

 
Observo, no entanto, em consonância com a exposição do Ministro Franciulli Netto, 

que as normas constitucionais mencionadas implicam conclusão contrária. 

 
Com efeito, a Constituição erige, como diretriz do sistema educacional, o princípio 

da liberdade, traduzido na “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber” (inc. II, art. 206), em especificação à garantia genérica da 

liberdade, assegurada no caput do art. 5º. Aliada à liberdade, o ordenamento constitucional 

assegura a coexistência ou pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e de instituições 

públicas e privadas de ensino (inc. III, art. 206). 

 
Dessa forma, a interpretação das normas constitucionais relativas à educação deve ser 

pautada pelo referido princípio, sendo vedada a extração de conclusão que importe 

contrariedade ao mesmo. 

 
Geraldo Ataliba, em seu República e Constituição , obra de referência obrigatória, 

aponta o papel determinante dos princípios constitucionais como condicionantes da 

interpretação e eficácia das demais regras. Apoiado em lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, consignou o autor: 

 
“Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, precisamente 

porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que 

lhe dá sentido harmônico” 

 
(...)´qualquer disposição, qualquer regra jurídica (...) para ser constitucional, 

necessita estar afinada com o princípio (...) realizar seu espírito, atender à sua direção 

estimativa, coincidir com seu sentido axiológico, expressar seu conteúdo . Não se pode 

entender corretamente uma norma constitucional sem atenção aos princípios consagrados 

na Constituição e não se pode tolerar  uma lei que fira um princípio adotado na Carta 

Magna. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 

sistema  de  comandos.  É  a  mais  grave  forma  de  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade, 
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conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 

lógico e corrosão  de sua estrutura mestra.” (Ataliba, República e Constituição, Malheiros 

Editores, 1998, p.34/35). 

 
Como ressaltado, a Constituição assegura a liberdade de aprendizagem e ensino, não 

elegendo concepção pedagógica exclusiva. 

 
Estabelece a Carta Magna, por outro lado, a tarefa estatal de zelar junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência à escola dos educandos no ensino fundamental. 

 
Zelar, em conformidade com os léxicos, significa “administrar diligentemente, tomar 

conta de (algo) com o máximo cuidado e interesse “, “cuidar”, “velar”, “proteger” ou “vigiar”. 

A afirmação permite inferir que o termo “zelar”, no dispositivo constitucional, deve ser 

tomado como um dever estatal de diligenciar e propiciar os meios e condições aos 

administrados, especificamente os pais e educandos, para que estes últimos possam frequentar 

a escola. 

 
A norma contida no § 3º do art. 208, nesse diapasão, não pode ser entendida, em 

hipótese alguma, como obrigatoriedade ou exigência inafastável de  roteção a dos menores 

às aulas da escola regular, senão que o Estado deve propiciar os meios e incentivar essa 

frequência, pena de ofensa às liberdades consagradas. 

 
A Constituição não erige, no que concerne à educação, restrição expressa ao direito 

fundamental de liberdade, especificamente a liberdade de aprendizado, o que significa “que 

tem o indivíduo a faculdade de se educar segundo a própria determinação, desde que o 

método escolhido proporcione seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” , como bem apontado pelo Ministro Franciulli 

Netto. 

 
Se o método escolhido prescinde da frequência à escola regular e, não obstante, 

alcança os fins fixados na norma, é válido e está em conformidade com o ordenamento 

jurídico pátrio. 

 
A legislação infraconstitucional sobre a matéria, por seu turno, deve ser interpretada 

em conformidade com a disciplina constitucional assentada. Assim, a exegese das disposições 

da Lei de Diretrizes e Bases deve ter em conta a defesa do direito à educação, ressalvada, 

sempre, a liberdade de aprendizado. 
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Em conformidade com o exposto, as exigências contidas na lei federal, tais como a de 

frequência mínima de 75% do total das horas letivas ministradas (inc. VI, do art. 24, da Lei 

9.394/96), só podem ser consideradas em relação à educação tradicional, sendo essa, aliás, a 

modalidade de ensino cuja disciplina legal se dirige, nos expressos termos de seu § 1º, do art. 

1º (“Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 

do ensino, em instituições próprias”). 

 
A conclusão é a única possível diante da regra essencial da interpretação conforme 

a Constituição, que impõe a exclusão de exegese que contravenha a Carta Magna. 

 
Canotilho e Vital Moreira bem apontam a conotação que tal regra interpretativa 

tem em relação aos direitos fundamentais: 

 
“Uma das regras essenciais da interpretação das normas infraconstitucionais é a 

interpretação conforme à Constituição (cfr. Supra, Cap. I, 2.3.3.). 

No campo dos direitos fundamentais tal regra quer dizer, interpretação mais 

favorável aos direitos fundamentais. Significa isto que, em caso de dúvida, deve prevalecer a 

interpretação que, conforme os casos, restrinja menos o direito fundamental , lhe dê maior 

 roteção, amplie mais o seu âmbito, o satisfaça em maior grau. No caso dos direitos de 

liberdade, esta regra equivale, em certo sentido, ao velho princípio in dubio pro libertate; no 

caso dos direitos sociais, traduz-se em eleger a interpretação que em maior medida e para 

mais pessoas lhes der satisfação.” (Fundamentos da Constituição, Coimbra Editora, 1991, p. 

143). 

 
A adequada solução da controvérsia posta nos autos deve pautar-se, outrossim, 

pelos preciosos indicativos fornecidos pela doutrina do princípio da subsidiariedade. 

 
O referido princípio aponta no sentido da valorização da liberdade individual, não 

nos moldes imperantes na época do Liberalismo, mas uma liberdade responsável e 

condicionada pelo bem comum. Tem-se que os indíviduos (e as sociedades menores), por sua 

iniciativa e indústria, devem buscar a realização de seus fins e do bem comum, devendo agir 

com liberdade, desde que não prejudiquem o bem geral e os demais. 

 
Nesse contexto, o Estado deve respeitar os indivíduos e as sociedades intermediárias 

no exercício dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres e obrigações, sem suplantá-

los ou fazer as suas vezes, a menos que isso se faça necessário por circunstâncias 

excepcionais. Visa-se com isso ao desenvolvimento das potencialidades e do exercício efetivo 

da liberdade, com a assunção das correspondentes responsabilidades, por parte das 

sociedades menores e dos indivíduos. 
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Incumbe ao Estado criar condições para que o indíviduo, pessoalmente, alcance a 

realização de seus fins. 

 
Consequência do exposto é que o princípio da subsidiariedade aponta, como 

ressaltado pelo Ministro Franciulli Netto, pela precedência da família ao Estado, 

especialmente no que concerne à liberdade de escolha da forma de educação dos filhos.    

 
Implicações do princípio da subsidiariedade (embora não explicitamente referido na 

Constituição Federal de 1988), podem ser visualizadas, na consagração da família como base 

da sociedade (art. 226) e na gradação do art. 227, que erige a educação como dever da família, 

em primeiro lugar, secundada pela sociedade e pelo Estado. 

 
A função de educar compete à família. Ao Estado reserva-se a missão de tutela e 

ajuda na consecução deste direito-dever. 

 
Na força do texto ainda corroborado por Fernando Cintra Pimentel assevera-se: 

 

“No que tange à educação, o Estado tem, como um dever originário, exigir e 

possibilitar a todos os cidadãos um certo grau de instrução e até um conhecimento adequado 

das instituições do país.  Mas que o Estado deva dar atenção especial à educação não 

significa que ele próprio deva exercer, por si próprio, a função educativa. 

Na atual situação percebe-se que o Estado pode não só subsidiar como suprir. A 

única atuação incompatível, em si mesma, com a liberdade é o monopólio estatal do ensino, 

uma vez que em se tratando de educação o dever é, pela ordem, da família, das sociedades 

intermediárias e do Estado . (CINTRA, Fernando Pimentel. O princípio da subsidiariedade no 

direito administrativo. Dissertação – Faculdade de Direito de São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 1993, p. 76). 

 
Cumprindo a família, de forma excelente, como comprovado no caso dos autos, a 

obrigação de prover à educação dos filhos, afasta-se a necessidade da interferência comissiva 

do Estado, que deve se limitar à fiscalização das atividades dessa entidade social, para 

garantia da efetivação dos fins constitucionalmente fixados, isto é, “pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho “. 

 
Posto isso, invocando novamente as razões contidas no mediterrâneo e aprofundado 

voto do Ministro Franciulli Netto, acompanho-o na divergência e concedo a ordem. 
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ANEXO Q – VOTO DO MINISTRO FRANCIULLI NETTO NO MS N. 7.407/DF 

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7) 
 

VOTO-VISTA 
 

 
EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO: 

 
 

Com a permissão de Manuel Bandeira, visualiza-se 

Pasárgada. Um lugarzinho aprazível perdido no horizonte, devidamente 

modernizado para a aurora do Século XXI. Ali mora um povo feliz em 

uma sociedade que faria inveja à Utopia e Cidade do Sol. 

 

Não há problemas habitacionais e o transporte coletivo é de 

primeiro mundo. Há impostos, afinal os próceres pasarguenses são de 

carne e osso e não podem fazer milagres. Mas, em compensação, os 

impostos são canalizados para as necessidades gerais da sociedade, de 

sorte que, praticamente, não existem taxas. Nem bi, tri ..., politributação. 

Exemplifica-se: pago imposto na aquisição de um veículo motorizado 

para uso próprio, nem pensar em imposto sobre a propriedade; como o 

veículo foi fabricado para rodar, se alguém se atrever a pensar em 

pedágio... 

 
Lá, em Pasárgada, as escolas estão adaptadas em edifícios 

funcionais e bem construídos. As salas de aula são amplas, ensolaradas 

e arejadas. Pasmem, possuem janelas. Cada criança é acomodada em 

carteiras com assentos funcionais. 

 
A escola conta com todos os benefícios do progresso, tais 

como plena informatização, incluído o acesso à internet , correio eletrônico, 

equipamentos para teleconferência, biblioteca, cinema, videoteca, cdteca, 

dvdteca, ludoteca, entre outros. 

 
Sem perder as mais lídimas tradições depuradas século após 

século pela humanidade, a escola dispõe de praças esportivas, piscinas 

com água quente, hidromassagem, e está aparelhada para o ensino 

de canto orfeônico, piano, cravo, violino – barroco e moderno - , 

violoncelo, viola clássica, alaúde, teorba, viola da gamba, harpa, traverso, 

flauta  doce,  xilofone,  triângulo,  marimba,  berimbau,  trompa,  oboé, 
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clarineta, tímpano, guitarra, saxofone, contrabaixo, ocarina, cavaquinho 

etc. 

 
Há formação humanista. As crianças aprendem línguas 

clássicas e modernas. Lêem Virgílio, Ovídio, Homero, Shakespeare, 

Dante, Camões, Cervantes, Camilo Castelo Branco, Herculano, Machado 

de Assis, Carlos Heitor Cony ... 

 
Na hora do recreio há carrinho de rolimã, peão, perna-de- 

pau, massinha de modelar, pipas para serem empinadas (mesmo porque 

em Pasárgada a rede elétrica é subterrânea), bolinha de gude, bete, 

quadra de amarelinha, coleção de gibis da Turma da Mônica, Disney, - 

incluídas as histórias do professor Pardal -, sem esquecer do videogame, 

dos “novos” patinetes, dos robôs, tudo com a supervisão de monitores 

especializados em diversão infanto-juvenil. 

 
O ensino das ciências conta com laboratórios altamente 

sofisticados, com microscópios e outros instrumentos de tecnologia de 

ponta, da quarta geração. Aulas práticas e teóricas ministradas por 

professores de alto coturno etc. 

 
Os professores, alegres, sorridentes e bem remunerados, 

são portadores de qualificação pedagógica e técnica da disciplina que 

ensinam. Todos eles estão de bem com a vida. Até falam bem  do Ministro 

da Educação de lá. Transmitem mensagens otimistas, augurando a 

Pasárgada um futuro inimaginável. 

 

Dentro do recinto da escola ou fora dele, de violência não há 

cogitar. Armas, nem de brinquedo. Nunca se soube de nenhum ato desse 

jaez. Seria um exercício de ficção, de um filme de terror, imaginar um 

mestre baleado ou agredido por aluno, ou alunos se agredindo entre si. 

De drogas, nunca se cuidou. 

 
Não há pena de morte estatizada; tampouco, privatizada, 

mesmo porque, em Pasárgada, de longa data foi abolida a pena de 

talião. 
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O rendimento médio dos alunos, de um a dez, nunca foi 

inferior a sete. Poderia ser até maior, mas em Pasárgada cada aluno 

produz de acordo com seu ritmo de estudo e estilo pessoal. A capacidade 

dos estudantes não é mensurada por notas, mas pelo seu 

aperfeiçoamento como pessoa e como membro do grupo social. Nem 

Ateneu nem Caraça. 

 
Em Pasárgada, entre outras inúmeras famílias, reside a 

família Silva, suscetível de ser enquadrada na classe média. Pois bem, 

com uma rede de ensino dessa estirpe, ainda assim, em Pasárgada, 

nunca ninguém se atreveu a proibir que a família Silva educasse seus 

filhos em casa, conquanto fossem submetidos às avaliações escolares de 

aptidão, sociabilidade e educacionais em geral. Educar os filhos em casa 

ou, como diria Raul Pompéia: educá-los “na estufa de carinho que é o 

regime do amor doméstico” (“O Ateneu”). 

 
Para o exame da controvérsia posta nos autos, em que uma 

família brasileira pretende educar seus filhos em casa, impõe-se, 

inicialmente, seja levada a efeito cuidadosa ponderação entre as 

disposições constitucionais e legais sobre o direito à Educação no Estado 

de Direito e suas relações com os direitos de liberdade de organização da 

família. 

 
A Constituição de 1988 trata do direito fundamental à 

educação no Capítulo III, Seção I, do Título VIII (Da ordem social), e a ele 

dedica 10 artigos, dos quais permita-se transcrever os seguintes: 

 
 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 
 
 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 
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(...) 
 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

 
III – pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas  e 

privadas de ensino (...)”. 

 
 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que 

a ele não tiverem acesso na idade própria; 

 
(...) 

 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo. 

 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 

poder público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

 
§ 3º Compete ao poder público recensear os 

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 

zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à 

escola”. 

 
 

Pela simples leitura dos dispositivos supra, conclui-se, 

portanto, que o Estado brasileiro se obrigou a garantir a prestação do 

ensino fundamental a todos os seus cidadãos, independentemente da 
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idade e sob responsabilidade da autoridade competente. 
 
 

Tal dever também é confiado à família, que, por esse 

motivo, está sujeita à fiscalização do Estado para que seja assegurada a 

freqüência à escola. 

 
Nada obstante, esclarece a Carta Magna, em harmonia com 

os princípios constitucionais insculpidos em seu artigo 5º, que os 

cidadãos são livres para “aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber” , bem como que a educação não visa 

apenas à aquisição de conhecimento técnico ou científico, mas sim “ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 
É de ver, assim, que tem o indivíduo a faculdade de se 

educar segundo a própria determinação, desde que o método escolhido 

proporcione seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Seguindo essa lógica, a própria Constituição de 1988, 

expressamente, permitiu o “pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”. 

Tal circunstância, todavia, como acima mencionado, não impede que, para 

se atingir o escopo do processo educacional, utilize-se a sociedade de 

outros instrumentos e métodos, a par da existência da escola 

tradicional. 

 

Em relação à família e à criança, por seu turno, assim dispõe 

a Constituição Federal: 

 
 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. 

 

(...) 
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§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

desse direito, vedada qualquer  forma  coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas (...)”. 

 
 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,  à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”. 

 
 

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”. 

 
É de fácil inferência, sobretudo após o exame dos artigos 

acima transcritos, que a Constituição Federal reconhece a precedência 

da família a qualquer organização social, até mesmo ao Estado, já que 

constitui ela a própria base da sociedade, pois, como bem disse 

Pestalozzi, “a casa paterna é o fundamento de toda a cultura humana”. 

 

Dessarte, o conteúdo das normas constitucionais 

disciplinadoras do direito à educação deve ser investigado em 

consonância com os preceitos relativos à família, de maneira a evitar 

qualquer contradição. Se é dever do Estado e da família garantir a 

educação e ao Estado a promoção do bem-estar da família, a vontade 

familiar   prevalece   na   determinação   dos   métodos   e   concepções 
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pedagógicas. 
 
 

Nunca se pode esquecer que “o ser humano é a única razão 

do Estado. O Estado está conformado para servi-lo, como instrumento 

por ele criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, 

pode prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto 

que o Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si 

mesmo” (Ives Gandra da Silva Martins, in “Caderno de Direito Natural - 

Lei Positiva e Lei Natural”, n. 1, 1ª edição, Centro de Estudos Jurídicos do 

Pará, 1985, p. 27). 

 

Se os pais pretendem educar seus filhos em casa, como é a 

hipótese vertente, compete ao Estado, assim, apenas fiscalizar as 

atividades da família para garantir que a educação ofertada, 

efetivamente, possibilite o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, 

assegurada a “formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e religiosos”, nos termos do artigo 210 da Constituição 

Federal. 

 
A legislação infraconstitucional sobre a matéria, de outra 

parte, não colide com a disciplina constitucional, uma vez que a Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, se limita a repetir os princípios e 

normas constitucionais e acrescenta algumas regras, apenas para 

regulamentar o que já foi estabelecido. 

 
Preservou-se, assim, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional o escopo da educação, que é o de “garantir o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (art. 2º). Ressaltou-se, mais uma vez, 

que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais” (art. 1º). Prestigiou-se, também, “a 

liberdade   de  aprender,   ensinar,   pesquisar   e  divulgar   a  cultura,   o 
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pensamento, a arte e o saber” (artigo 3º, inciso II), bem assim o 

“pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” (inciso III) e “o 

respeito à liberdade e o apreço à tolerância” (inciso IV). 

 
Reza, outrossim, a Lei n. 9.394/96 que a educação é um 

direito público subjetivo e que “se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias” e, em seguida, disciplina como 

deverá ser realizada a educação nas escolas. 

 
Como é de ver, em harmonia com as disposições 

constitucionais, a lei federal busca defender o direito à educação de todo 

o cidadão, mas ressalva a liberdade de aprender. Com esse desejo, 

então, passa a regular a qualidade do ensino que será oferecido nas 

escolas, fixando, por exemplo, os objetivos do ensino fundamental (art. 

32). 

 
Conclui-se, portanto, que a regulamentação específica, 

sobretudo no que tange à carga horária de cada curso e jornada diária 

em sala de aula, diz respeito apenas à educação tradicional, que, 

entretanto, segundo se depreende pela análise sistemática do diploma 

em questão, não é a única forma de aprendizado. 

 

Ainda que assim não fosse, esgotados os métodos 

tradicionais de interpretação, ainda assim é possível a aplicação dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a eqüidade e 

os princípios gerais de direito. 

 
Ora, é de conhecimento notório que, com as dificuldades da 

vida moderna, os pais sequer vêem seus filhos (acordados) todos os dias 

e os deixam,  em geral, aos cuidados de babás e empregadas 

domésticas, quando não em escolas que operam em regime de internato 

ou semi-internato. 

 
Diante desse quadro, no intuito de proteger a integridade 

psicológica, emocional e até mesmo física das crianças, o Estado tem o 

dever de fiscalizar o pátrio poder para coibir abusos, mas sempre tendo 

em vista a liberdade da família de traçar seus próprios caminhos. 
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É certo que as crianças não são nem dos pais e nem do 

Estado. Menos verdade não é que, antes do Estado, pertence aos pais a 

responsabilidade para proporcionar educação a seus filhos e, 

parafraseando Planiol, poder-se-á dizer, mutatis mutandis, que o Estado 

não é soberano sobre a família, porque a família precedeu o próprio 

Estado e lhe preexistiu, como instituição de natureza definida e como 

célula mater da sociedade (e não célula mártir ). 

 

A família é o primeiro templo em que a criança aprende a 

rezar; a primeira escola que lhe ensina a falar; enfim, o mundo onde 

começa a caminhar. 

 

Em face do princípio da subsidiariedade, entre homem e o 

Estado existem inúmeras sociedades menores. Se se imaginar um círculo 

de várias esferas concêntricas, dever-se-á evidenciar que se deve dar 

prioridade a sociedades menores. Em outras palavras, as maiores devem 

abster-se de realizar aquilo que poderá ser feito pelas menores. 

 

Segundo Johannes Messner, tal princípio “regula 

competências baseadas em esferas de responsabilidade. É, assim, um 

princípio jurídico. Com efeito, competências fundamentadas em 

responsabilidades próprias são direitos; a ordem jurídica é ordem de 

competências ...” (cf. “Ética Social - O direito natural no mundo moderno”, 

Editora Quadrante e Editora da Universidade de São Paulo, p. 286). O 

corolário daí decorrente é o de que, como a responsabilidade primeva da 

educação dos filhos compete à família e como a família antecedeu o 

Estado, daí exsurge que ela possui não uma mera faculdade, mas sim 

um verdadeiro direito. 

 
Para quem defende o monopólio do Estado para a fixação 

de regras sobre a educação, conquanto reconhecida sua importância 

para  o  aprimoramento  da  vida  social,  conveniente  é  a  leitura  da 

Documento: 1032553 - VOTO VISTA - Site certificado Página  9 de 24 



218  

 
 
 

advertência de Darcy Azambuja, verbis: 
 

 
“Os homens, em sua imensa maioria, erram e se 

enganam muito mais do que seria razoável, tal a sua 

teimosia, imprevidência e ignorância. No círculo limitado de 

seus interesses, com raríssimas exceções, mostram-se 

ineptos. Não sabem educar os filhos, nem dirigir a família, 

nem gerir seus negócios, nem escolher a profissão que 

melhor lhes ficaria. Perdem dinheiro e  tempo, envenenam-

se de mil modos, cometem desatinos que lhes custam o 

sossego, os bens, a honra e até a vida. Não são felizes, 

nem sequer sabem onde está a felicidade. 

 

Mas, têm uma crença irracional em que alguns 

homens, que nem mesmo conhecem, poderão, dirigindo o 

Estado, educar-lhes os filhos, dirigir-lhes a família, orientar-

lhes os negócios e fazê-los felizes. E quanto maior é a 

incapacidade demonstrada pelos governantes para fazer o 

bem que eles exigem, maior é o número de coisas que 

lhes entregam para fazer” (in “Teoria Geral do Estado”, 4ª 

edição, Editora Globo, 1959, p. 152). 

 

Ora, se os pais se mostram capazes de garantir educação 

de qualidade aos seus filhos, não há motivo ontológico e teleológico 

suficiente para a interferência do Estado em detrimento do direito natural 

da família. Ao Estado cabe um poder coordenador; não determinador ou 

impositor. 

 

Merece ser sempre lembrada a tragédia de Antígona (cf. 

Antígona e Édipo Rei, de Sófocles, escritas em 441 a.C), que aponta a 

existência de leis cujos preceitos nem mesmo os soberanos poderiam 

modificar, porque eram “leis não escritas, imutáveis, que não datam de 

hoje nem de ontem, que ninguém sabe quando apareceram”  (cf. Pierre 

Brunel, “Dicionário de Mitos Literários”, José Olympio Editora, Rio de 
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Janeiro, 1997, p. 48). 
 
 

Ulpiano, há muito, também já incluía o direito dos pais de 

educar os filhos no rol dos direitos naturais, como se pode observar pela 

leitura do seguinte trecho do Digesto: 

 
“O direito natural é aquele que a natureza ensinou a 

todos os animais. Na verdade, este direito não é próprio do 

gênero humano, mas comum a todos os animais que 

nascem na terra e no mar, e também às aves. Daqui provém 

a união do macho e da fêmea a que nós chamamos 

matrimônio, daqui decorre a procriação dos filhos e a sua 

educação. Na verdade, vemos que os restantes animais, 

mesmo as feras, parece terem uma noção deste direito. 

Aquilo que distingue o direito natural do das gentes é fácil 

de entender, pois que ele é comum a todos os animais e 

este apenas aos homens” (cf. “Digesta de Justiniano. Liber 

Primus I: De Iustitia et Iure. Lib. I. Institutionun” , apud John 

Gilissen, in “Introdução Histórica ao Direito”, 2ª edição, 

Fundação Calouste Gulbenkian, ps. 96/97). 

 

Embora essa visão seja intensamente criticada, em razão 

da aproximação do homem aos animais, o trecho supra lembra o 

pensamento de Platão, pelo qual “a educação de uma sociedade é a 

base de toda a argamassa comunitária, e da normatividade natural nela 

existente” (cf. Paulo Ferreira da Cunha, in “Lições de Filosofia Jurídica – 

Natureza & Arte do Direito”, Almedina, Coimbra, 1999, p. 87) e adverte 

que o ser humano, antes de pertencer a um Estado ou organização social 

mais refinada, é elemento da natureza, e a intuição não é de todo suprível 

pela racionalidade. 

 

E, finalmente, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem ratifica esse pensamento em seu artigo 26, que dispõe, verbis: 
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“Art. 26 (Educação) 
 

 
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação 

deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino 

elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O 

ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o 

acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos 

em plena igualdade, em função do seu mérito. 

 

2. A educação deve visar à plena expansão da 

personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem 

e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 

desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a 

manutenção da paz. 

 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de 

escolher o gênero de educação a dar aos filhos”. 

 

Desse modo, de acordo com a precisa lição de Jacques 

Maritain, verbis: 

 

“A educação depende, antes e acima de tudo, da 

família. Pois o fim da família não é apenas procriar, - a 

promiscuidade seria bastante para isso -, mas  procriar seres 

humanos, educando-os não só física mas espiritualmente. 

Sob várias modalidades e formas, por toda parte e em todos 

os tempos, tiveram os homens consciência dessa exigência 

da lei natural. Eis por que a função do sistema educativo 

e a função educacional do Estado são apenas funções 

auxiliares (...). 
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(...) O alvo colimado pelo Estado é a unidade – 

unidade que consiste na adesão comum à Carta 

democrática. Mas, a fim de alcançar essa unidade prática, 

torna-se indispensável um são pluralismo nos meios; 

diferenciações interiores devem manifestar-se na estrutura 

do sistema educacional, de maneira a proporcionar um 

ensinamento eficaz da Carta democrática” (in “O Homem e o 

Estado”, 3ª edição, Livraria Agir Editora, 1959, Rio de 

Janeiro, ps. 140/142). 

 

Além disso, no Estado brasileiro, como é sabido, a deficiência 

do sistema educacional é crônica ,- ao contrário de Pasárgada 

-, e, muitas vezes, as famílias têm mais condições intelectuais, financeiras, 

afetivas etc. para realizar tudo aquilo que a Constituição Federal preceitua. 

 
Permita-se transcrever, apenas a título de exemplo, a 

seguinte reportagem publicada na revista “Educação”, em edição de julho 

de 2000, verbis: 

 
 
 

“Ao ver o resultado dos textos produzidos por nove 

estudantes do ensino fundamental de São Paulo, o ministro 

da Educação, Paulo Renato de Souza, teve uma reação de 

espanto. 'É o fracasso da escola. Ela tem de fazer o aluno 

aprender. Temos de cobrar e exigir dedicação dos 

professores. Precisamos trocar essa cultura da reprovação, 

mas com avaliação. Paulo Renato reconhece, afinal, a 

deficiência do ensino no país. Mas não se cansa de dizer 

que nunca um governo fez tanto pela educação no Brasil. 

 

(...) 
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Para alguns pais, não importa quem seja o 

responsável. A verdade é que seus filhos não estão 

aprendendo. Maria de Lourdes Passos, 42 anos, irmã de um 

professor da rede pública, diz ter brigado muito numa escola 

estadual do Grajaú, na periferia da zona sul paulistana, para 

que seu filho, William, de 10 anos, fosse reprovado. 'Eu 

segurei o menino em casa para ele repetir a quarta série por 

faltas. Senão, ele ia continuar sem saber nada'. Até há seis 

meses, Wiliam não lia nem escrevia. 'Agora, ele melhorou 

muito e está aprendendo', orgulha-se a mãe” (“O fracasso 

de todos nós”, por Gilberto Nascimento, in Educação, Ano 

27, n. 231, julho de 2000, ps. 39/40). 

 

Deveras, em decorrência da existência de um direito natural 

à livre determinação da família e do malogro da educação tradicional, não 

só no Brasil, mas em todo o globo, o corpo social vê com bons olhos e 

anseia por lhe ser dada a oportunidade de escolher entre a educação 

tradicional e outros métodos, incluído o da educação em casa, 

preconizando a correção das inúmeras falhas do maculado sistema atual. 

 
O sistema jurídico pátrio não veda o ensino em casa. A 

despeito disso, já existe projeto de lei, em trâmite na Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, que propõe disciplinar o assunto. 

 
Na linha dessa exposição, merece ser lembrado o Projeto 

de Lei n. 1.647/2000, de autoria do Senhor Deputado Distrital Wilson 

Lima, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, que pretende instituir a educação 

domiciliar no sistema de ensino do Distrito Federal, fixando como 

requisitos a formação escolar compatível dos pais e disponibilidade de 

tempo adequada e garantindo a fiscalização, pela escola, do 

aproveitamento do estudante, tudo sob a administração da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

 
 

verbis: 

Na justificação do projeto, lembra o nobre deputado que, 
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“(...) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação está 

aberta a todas as experiências pedagógicas que se 

propuserem a ampliar as oportunidades  de educação para 

os cidadãos brasileiros, sem distinção de raça, cor ou credo. 

 

Ao se propor, portanto, a criação da educação 

domiciliar, através deste Projeto de Lei, o que se quer é 

ampliar ainda mais este leque de oportunidades, criando a 

alternativa de uma integração da família com a escola e 

vice-versa, atribuindo a ambos responsabilidade comum na 

educação de crianças e jovens. 

 
Práticas similares vêm sendo desenvolvidas em 

diversos países, com êxito maior ou menor, devido ao grau 

de expectativa criado para cada modelo. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, onde há 5 anos 12% da população era 

a favor da educação domiciliar, a mesma pesquisa realizada 

recentemente revelou que hoje 47% das famílias são 

favoráveis ao sistema de ensino domiciliar. A sua aplicação 

tem apresentado resultados favoráveis também na 

Alemanha, na Inglaterra, Espanha e na França. Ignorar, 

portanto, a experiência, seja por preconceito ou em 

decorrência de algum dispositivo legal específico é manter-

se fora do universo das novas tecnologias e da nova 

pedagogia. 

 
Para se  ter uma idéia do que está acontecendo nessa 

área, na Espanha, onde a freqüência à escola é obrigatória 

até os 16 anos, um tribunal deu sentença favorável a pais 

que ensinavam em casa ao filho de sete anos. Na 

Alemanha escola em casa é ilegal, mas várias famílias 

processadas judicialmente e multadas foram, entretanto, 

autorizadas a dar continuidade à educação dos filhos 

domiciliarmente. 

 
Difunde-se, portanto, a cada dia mais a idéia de que 

o ensino domiciliar não interrompe o processo de educação 
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de crianças e adolescentes. Há problemas, evidentemente, 

mas também virtudes como a contribuição para evitar que 

crianças e adolescentes sejam submetidos à violência das 

ruas, que já se estende às escolas, à influências  danosas 

ao seu desenvolvimento e ao uso de drogas, já que os pais 

podem protegê-los, acompanhando de perto esses 

estudantes nas suas atividades. 

 
A grande resistência à educação domiciliar vem de 

uma corrente de educadores que vê nesse modelo de 

ensino prejuízos para a sociabilização dos estudantes. 

Sabe-se, contudo, que também para esse problema vêm 

sendo realizadas pesquisas e experimentos nos campos da 

pedagogia, da psicologia e da sociologia com vistas a 

encontrar novas soluções e alternativas. 

 

Esse projeto traz, portanto, entre outros méritos, o 

de também ampliar o número de vagas nas escolas, ao 

estender a educação para dentro dos lares dos estudantes. 

Amplia-se, com isso, o espaço virtual das escolas e da 

responsabilidade direta das famílias, tutores e até de 

professores”. 

 

Com efeito, a par da autorização legal concedida por vários 

países, são inúmeras as sociedades constituídas para a defesa judicial 

do chamado home schooling. Têm, mesmo, chegado a esta Corte 

centenas de emails , de famílias de várias nacionalidades, em que se 

pede apoio à causa defendida pelos impetrantes, fatos estes a comprovar 

a existência de um anseio social para a legitimação desse método 

educacional que, segundo acima já se salientou, não está, de forma 

alguma, proibido no Brasil, seja pela Constituição Federal, seja pela Lei 

de Diretrizes e Bases. 

 

Não se pode, por esse motivo, “condenar” nenhuma família 

que pretenda, desde que condições para tanto tenha, por amor aos filhos, 
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garantir-lhes a educação de forma alternativa à escola. Pelo contrário, o 

esforço, que tal empresa demanda dos pais, em benefício unicamente 

dos filhos, deveria a eles render apenas elogios, tanto da sociedade 

como do Estado. 

 
Não há, tampouco, como tipificar a conduta dos impetrantes 

como delito de abandono intelectual. Pelo contrário, o único “crime” que 

se lhes poderia imputar seria, in casu, o “desabandono intelectual”. 

 
O crime de abandono intelectual está tipificado no artigo 246 

do Código Penal, que dispõe: 

 
“Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução 

primária de filho em idade escolar: 

 

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 
 
 

Segundo Celso Delmanto, ao analisar o elemento objetivo 

do tipo, “deixar de prover tem a significação de não tomar as providências 

necessárias. Assim, o agente omite-se nas medidas que podem propiciar 

instrução primária (de 1º grau) de filho em idade escolar. Para a 

tipificação impõe-se que a conduta seja sem justa causa (elemento 

normativo)” (in “Código Penal Comentado”, 3ª edição, Renovar, 1991, p. 

393) 

 
Damásio E. de Jesus, nessa esteira, assevera que a 

conduta delituosa “consiste na omissão das providências necessárias 

para que o filho, dos sete aos catorze anos de idade, receba a instrução 

de primeiro grau” e esclarece que o crime se consuma “quando o sujeito, 

após o filho iniciar a idade escolar, deixa de tomar medidas necessárias 

para que ele receba instrução, por tempo juridicamente relevante” (in 

“Código Penal Anotado”, Editora Saraiva, 2ª edição ampliada e atualizada, 

1991, p. 643). 

 
Já Heleno Cláudio Fragoso ensina que o bem jurídico 

tutelado “através da figura criminosa em questão é o interesse do Estado 
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' na instrução a ser ministrada aos menores que constitui aliás, dever 

jurídico dos pais'” e que se trata “de crime omissivo puro, pois a conduta 

consiste em 'deixar de prover a instrução primária, sem justa causa, isto 

é, em omitir as medidas necessárias para que seja ministrada ao filho 

instrução de nível primário'” (cf. “Lições de Direito Penal”, vol. 2, 1984, p. 

133, apud Alberto Silva Franco, Rui Stoco, José Silva Júnior, Wilson 

Ninno, Sebastião Oscar Feltrin, Luiz Carlos Betanho e Vicente Celso da 

Rocha Guastini, “Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. 

1, tomo II, Parte Especial, 6ª edição revista e ampliada, RT, ps. 

3.179/3.180). 

 
Como se pode observar pela leitura da inicial do mandamus, 

bem como pelo exame dos demais elementos de convicção reunidos nos 

autos, a conduta dos impetrantes, ao reverso, é comissiva, pois, 

diuturnamente, se empenham em prover a educação primária de seus 

filhos e “a obrigação se cumpre não somente pelo fazer freqüentar o filho 

escola pública ou particular, como também ministrando em casa o ensino” 

(cf. Nélson Hungria e Romão Côrtes de Lacerda, “Comentários ao Código 

Penal, vol. VIII, Forense, Rio de Janeiro, p. 446). 

 
A exigência de freqüência à escola, presente tanto na 

Constituição como na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), do mesmo modo, apenas pode ser interpretada de 

forma a significar a necessidade do comparecimento periódico dos 

estudantes à escola e não, necessariamente, presença diária no 

estabelecimento de ensino. 

 
Freqüentar está ligado à idéia de periodicidade. Freqüentar 

vem de frequentare que significa repetição ou reiteração de eventos, 

fatos, ou acontecimentos. Em nenhum dicionário da língua pátria está 

escrito que freqüentar significa repetição diária. Convém transcrever, 

ilustrativamente, as seguintes exposições sobre o sentido dessa palavra: 

 
 
 

“Freqüente adj.  'assíduo, repetido, continuado' 

XVII.  Do  lat.  Frequens  -entis  ¦  freqüência XVI.  Do  lat. 

Frequentia ¦ freqüencí METRO XX ¦ freqüent AÇÃO XVI. Do 

Documento: 1032553 - VOTO VISTA - Site certificado Página  18 de 24 



227  

 
 

 

lat. Frequentatio –onis ¦ freqüent ADOR XVII ¦ freqüent AR 

XVII. Do lat. frequentare ¦freqüent ATIVO 1813 ¦ 

Infreqüência 1844. Do lat. infrequentia ¦INfreqüenta ADO 

1873 ¦Infreqüente 1844. Do lat. infrequens – entis” (cf. 

Antônio Geraldo da Cunha, in “Dicionário Etimológico Nova 

Fronteira da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira, 

1982, Rio de Janeiro, p. 368). 

 
 

“Frequentar , v. a. (do Lat, frequentare) Continuar, 

ir muitas vezes, visitar a miude, conversar com frequencia 

alguem, alguma casa, lugar, praça, templo: v.g. um 

mancebo que frequenta esta cortezã; frequentar a casa de 

alguem; as igrejas. § Fazer alguma cousa repetidas vezes; é 

menos que amiudar: 'frequentar requerimentos com 

alguem'B. 4.2.3. 'frequentar os sacramentos' i. é, chegar-se 

a elles muitas vezes. § Concorrer muitas vezes: v.g. o povo 

frequenta este jardim. (Sòa o u; e em todos os deriv.)” (cf. 

Antonio de Moraes Silva, in “Dicionário da Língua 

Portuguesa”, Tomo II 7ª edição melhorada, e muito 

acrescentada, Lisboa, 1878, p. 60). 

 
 

 
“FREQUENS, ENTIS. Adj. Cic. Frequente, 

numeroso, ordinário. Frequens Romæ: Cic. célebre em 

Roma. Via frequens: Ovid. caminho frequentado ou trilhado. 

Frequens auditorium: Cic. auditório numeroso. 

Frequentissimi venerunt mercatores: Cic. os mercadores 

vieram em grande número. Frequens est cum eo: Cic. está 

sempre com ele. Frequentior. Comp. Cic. 

Frequentissimus. Sup. Cic.” (cf. Geraldo de Ulhoa Cintra e 

José Cretela Junior, in “Dicionário Latino-Português”, São 

Paulo, 1944, p. 451). 
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“Freqüentar  Transitivo  – Ir com assiduidade  a; 

visitar amiudadas vezes:  “Êsses  que  FREQÜENTAM  os 

reais paços.”  (Camões, Lusíadas, IX, 27.)  ¦Viver  na 

intimidade de;conviver com: 'Os que me FREQÜENTAVAM, 

quando na nossa terra havia a estabilidade do lar.” (Rui, C. 

Inglaterra290.) ¦ Tratar familiarmente; conversar: 'Francisco 

de Castro reverenciava o Bluteau; porque estava habituado 

a FREQÜENTÁ-LO.”  (Rui, Réplica, n. 496.) ¦ Cursar, seguir 

(aula,  disciplina):  'FREQÜENTANDO   o sexto  ano, 

graduou-se em doutor. ' (Aulete.) 'Ninguém pode 

submeter-se a exame por mais de três vêzes, continue, ou 

não, a FREQÜENTAR o ginásio.' (Rui, Q. Império, I, 412.) ¦ 

Repetir amiudadas vêzes: 'FREQÜENTAR  requerimentos.' 

(Morais.)” (cf. Francisco Fernandes, in “Dicionário de Verbos 

e Regimes”, Editora Globo, Porto Alegre, 1979, p. 356). 

 
 

 
“Freqüentar v. (sXV cf. FichIVPM ) 1 t.d. visitar com 

freqüência, ir seguidamente  a (algum lugar)  não é de hoje 

que ele freqüenta a casa da namorada 2 t.d. conviver  com, 

viver na intimidade de sempre gostou de f. as altas rodas 

3 t.d. cursar, estudar, seguir (colégio, curso, aula etc.)  optou 

por f. o curso de francês do consulado  4 t.d. fig. consultar 

(livros, periódicos  etc.) com certa regularidade   o seu 

prazer é f. velhos alfarrábios e dicionários 5 t.d.  ant. tornar 

freqüente, repetir amiúde  f. um hábito, um  gesto, uma  

reflexão   ¤  etim  lat.  frequçnto,  âs,  âvi,  âtum, âre 

'freqüentar, ser assíduo  junto  a;  celebrar,   festejar; fazer 

freqüente, repetir, reiterar;  reunir  em  multidão,  acumular, 

amontoar, povoar, encher'; ver freqüent- ¤ ant desfreqüentar 

◉  hom freqüente (ªªp.s.), freqüentes (ªp.s.) / freqüente 

(adj. g.) e pl.; freqüentáveis (ªp.pl.) / freqüentáveis (pl. 

freqüentável [adj.g.])” (cf. Antônio Houaiss, in “Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa”, Editora Objetiva, Rio de 
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Janeiro, 2001, p. 1390). 
 
 
 

“Freqüentar . [Do lat. frequentare.] V.t.d. 1. Ir com 

freqüência a; visitar amiudadas vezes: & “Começou a 

freqüentar a casa de Augusta na qualidade de amigo e 

vizinho.” (Machado de Assis, Histórias Românticas, p. 285.) 

2. Conviver com; viver na intimidade de: freqüentar o 

meio artístico; & “ e Onofre foi acusado de receber esmolas 

das cortesãs, ... de freqüentar os pagãos” (Eça de Queirós, 

Últimas Páginas, p. 293). 3. Consultar ou estudar amiúde:   

freqüentar os dicionários. 4. Cursar (estabelecimento de 

ensino): & “Renan freqüentou os seminários de Issy e de 

Saint-Sulpice” (Machado de Assis, Páginas Recolhidas, p. 

143); “freqüentavam escolas.” (Antônio Justa , Praia do 

Desterro,     p.8).     [Pret.     imperf.      ind.:     freqüentava, 

...freqüentáveis, freqüentavam; pres. subj.: freqüente, etc. 

Cf. freqüente, adj., e freqüentáveis, pl. de freqüentável.]” (cf. 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, in “Novo Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa”, Editora Nova Fronteira, p. 

942). 

 
 
 

Ademais, ao se estudar tanto a disciplina constitucional 

como a regulamentação legal da matéria, fácil é constatar que o requisito 

da freqüência diz respeito somente aos casos em que a educação é 

prestada por estabelecimento de ensino diverso da casa do estudante. 

Ora, se o ensino é ofertado em casa e a criança, obviamente, freqüenta a 

própria casa, o que se exige é a presença do educando às aulas ou que 

ele, de fato, assista a aulas. Não há, portanto, no sistema de educação 

em casa, qualquer semelhança com o ensino a distância, que,  com razão, 

apenas deve ser permitido para períodos mais adiantados. 

 

Convém rememorar, também, o disposto na alínea “c” do 

inciso II do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases, que possibilita àquele, 

que nunca cursou a escola, a classificação em alguma das séries do 
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ensino fundamental “independentemente de escolarização anterior, 

mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 

série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo 

sistema de ensino”. 

 
Infere-se, em face disso, que, se a qualquer momento, 

qualquer cidadão pode ingressar no ensino fundamental, mesmo que não 

tenha se deslocado um dia sequer à sala de aula, e, por exemplo, ser 

classificado no último ano, de acordo com a análise do seu grau de 

desenvolvimento e experiência, nada está a empecer que tal 

classificação se dê anualmente, bimestralmente, mensalmente ou 

semanalmente, consoante o regramento de cada instituição de ensino. 

 
Impõe-se considerar, contudo, que o que se está a julgar no 

caso presente não é o direito de todos os pais a educarem seus filhos em 

casa, a ser exercido sem limites, mas sim o direito dos impetrantes, que 

alegam e demonstram possuir condições para a realização dos objetivos 

constitucionais referentes à educação. 

 
É cediço que em mandado de segurança não cabe dilação 

probatória. Todos os fatos devem estar documentalmente comprovados 

no momento da impetração, ou seja, com a inicial devem estar presentes 

os elementos necessários para o exame das provas. Uma vez juntados 

os documentos, o juízo analisará a existência do direito liqüido e certo. E 

o resultado desse exame será fundamental para a concessão da 

segurança. 

 

Na espécie, apresentaram os impetrantes documento 

comprobatório de matrícula em estabelecimento de ensino particular, os 

boletins das crianças (com médias nunca inferiores a 8), inúmeras 

provas, comprovação de estarem os educandos cursando tênis, hipismo, 

música e catequese fora do ambiente familiar, bem como fotografias e 

declarações de vizinha e professores, tanto das disciplinas em que 

somente  são aplicadas  as  avaliações  quanto  daquelas  em  que  há  o 
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efetivo comparecimento dos alunos às aulas, no sentido de que seu 

desenvolvimento individual e social é compatível com o das crianças da 

mesma idade e, em alguns aspectos, até mesmo superior. 

 

Evidencia-se, portanto, que estão cientes os pais-

educadores da perlustração de Aristóteles no sentido de que “quem é 

incapaz de viver em sociedade, ou não tem necessidade disso, por se 

bastar a si mesmo, por força tem de ser um animal ou um deus” (in “A 

Política”, I, 2, § 14, apud Johannes Messer in ob. cit., p. 131). Os 

impetrantes, como pais, não desejam que seus filhos sejam animais, 

tampouco são megalomaníacos a ponto de julgar que estão criando 

deuses. 

 

Dessa forma, comprovada documentalmente a capacidade 

dos impetrantes para educarem seus filhos em casa e a indispensável 

socialização das crianças, é admissível a impetração de mandado de 

segurança, pois “o que se exige é prova preconstituída das situações e 

fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante” (cf. Hely Lopes 

Meirelles, in “Mandado de Segurança”, RT, 12ª ed., p. 13/14) e, isso, in 

casu , ficou sobejamente demonstrado. 

 

Não há, pois, razão de temer que a solução deste caso crie 

precedentes, uma vez que a sentença compõe litígios para casos 

concretos. Se outras famílias apresentarem condições iguais ou 

assemelhadas à família dos impetrantes, ao invés de temer-se o 

precedente, deve-se enaltecê-lo. 

 
Impende realçar que o importante é o respeito à liberdade 

de escolha dos pais. Se a eles é dado o direito de escolher entre escolas 

públicas e particulares, por que privá-los do direito de educar seus 

próprios filhos, submetendo essa educação às avaliações oficiais de 

suficiência ? 
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Quer-se também dizer que, se existirem pais mais 

qualificados do que os impetrantes, a esses não se pode negar, 

igualmente, o direito de opção, no sentido de enviarem seus filhos à 

escola, se assim entenderem melhor para a prole. 

 
O fundamental é aceitar-se o princípio do primado da família 

em tema dessa natureza, mormente em Estado Democrático de Direito, 

que deve, por excelência, adotar o pluralismo em função da cidadania e 

da dignidade da pessoa humana. 

 
Levada a obrigatoriedade de imposição da vontade do 

Estado sobre a dos cidadãos e da família, menos não fora do que copiar 

modelos fascistas, nazistas ou totalitários. 

 
Vale lembrar, nada obstante, que os educandos devem ser 

submetidos a freqüentes avaliações para se  aquilatar a eficiência do 

ensino ministrado em casa, de acordo com a discricionariedade da 

Administração, a qual, de sua parte, não se poderá furtar de seu dever 

pela simples ausência do requisito da freqüência diária à escola, uma vez 

que, como acima já se ressaltou, tal requisito é subsidiário e somente se 

aplica aos casos em que o ensino se dá integralmente na escola. 

 
Tal aferição, contudo, levará em conta apenas o currículo 

mínimo exigido pelo Estado, que, dessarte, também se não poderá opor 

a que a esse currículo se acrescentem outras matérias e conhecimentos. 

 
Diante do exposto, ouso discordar dos nobres votos já 

proferidos, para conceder a ordem. 

 
É como voto. 

 
 

 
Ministro FRANCIULLI NETTO 
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