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Eles voluntariaram seu pescoço, entrando na justiça sem que houvesse qualquer denúncia,
pedindo o direito de educar seus filhos em casa. Agora o caso chegou ao STF pela primeira vez
na história.
Congresso MV, sobre a família de Valentina

RESUMO
KLOH, Fabiana Ferreira Pimentel. De Canela a Brasília: nas vozes de um processo, a
Educação Domiciliar chegou à Suprema Corte brasileira. 2020. 269 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2020.
A pesquisa tem por objeto de estudo a Educação Domiciliar tal qual se apresenta nos autos do
recurso extraordinário RE 888.815, do Supremo Tribunal Federal, processo paradigma no Brasil do
debate judicial entre a obrigatoriedade de matrícula e frequência escolar e o direito à liberdade de
escolha, pela família, da modalidade de educação adequada aos filhos. O problema consiste em
compreender como os diferentes segmentos envolvidos (vozes) no processo RE 888.815, do Supremo
Tribunal Federal, veem as possibilidades e as dificuldades do ensino domiciliar vir a ser legalizado no
Brasil. A tese é de que, em que pese ainda existirem certas lacunas de ordem prática a serem
sistematizadas, bem como a persistente existência de uma disputa para o controle educacional, a
viabilidade do ensino em casa não fere os princípios democráticos e republicanos sendo que, ao
contrário, embasada no princípio da liberdade, pode expandir ou ressignificar o conceito de cidadania.
O objetivo geral consiste em analisar as vozes de representantes sociais envolvidos na disputa entre
Estado e Família pelo monopólio da educação que culminou no processo paradigma RE 888.815. De
modo mais específico, objetiva-se: identificar, na história da educação brasileira, ecos da prática
oitocentista da educação “na casa” em instituições do século XXI; arrolar os representantes dos
segmentos sociais que foram voz no RE 888.815; especificar os parâmetros conceituais e teóricos que
serviram para sustentar as categorias de análise das vozes presentes no processo-fonte; confrontar as
vozes dos intelectuais com o paradigma da escola e com o imaginário da Educação Domiciliar, a fim de
identificar como as categorias de análise se manifestam na produção do conhecimento realizada por
eles; inferir, a partir das vozes dos intelectuais, as bases para a compreensão de uma educação “na casa”
e na escola; descrever a Educação Domiciliar realizada pela família de Valentina com base nas
informações trazidas ao processo; destacar as caractecterísticas e motivações de uma família que optou
por eduar os filhos sem enviá-los à escola; elencar os argumentos descritos no processo usados para que
a família reivindique o direito à Educação Domiciliar; identificar o papel da ANED no apoio às famílias
educadoras e a partir de sua atuação no RE 888.815; deduzir os argumentos do Estado e da Família que
levam essas instituições a uma disputa entre obrigação escolar e liberdade de ensino no processo RE
888.815; descrever os trâmites processuais da demanda judicial proposta por Valentina que levou o STF
a discutir a questão da Educação Domiciliar sob o aspecto jurídico; e descrever o posicionamento dos
ministros do STF relativo ao seu voto particular no RE 888.815. Duas hipóteses sustentam a tese e
decorrem desses objetivos específicos. A primeira é a de que existe uma disputa entre a obrigatoriedade
de frequência escolar exigida pelo Estado e a liberdade de escolha da modalidade de educação pelas
famílias. A segunda é que os segmentos envolvidos nessa disputa têm posicionamentos divergentes
quanto às possibilidades e dificuldades para que o ensino domiciliar seja legalizado no Brasil. Os
conceitos que sustentam a tese são o de ideais republicanos e cidadania, extraídos de José Murilo de
Carvalho, o de liberdade, ancorado em Stuart Mill e o de democracia, baseado em José Afonso da Silva.
As fontes interrogadas consistiram nos autos completos do processo RE 888.815 impetrado por
Valentina em face da secretaria de educação de Canela/RS, nas produções bibliográficas referentes à
temática e em entrevistas com a família de Valentina. Realizou-se um estudo de caso com análise
descritiva das vozes dos segmentos sociais atuantes no processo judicial correlacionando-as às
categorias indicadas para sustentação da tese. Confirmadas as hipóteses, o estudo concluiu pela
viabilidade da prática da Educação Domiciliar sem ofensas ao projeto republicano, aos princípios
democráticos, à liberdade e à cidadania, desde que atente para a exigência constante da decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 888.815 que consiste na regulamentação legal dessa
que é uma das alternativas para o cumprimento do dever/direito constitucional de educação.
Palavras-chave: Processo RE 888.815. Supremo Tribunal Federal. Educação Domiciliar.
Homeschooling. Educação na casa. Direito à Educação

ABSTRACT
KLOH, Fabiana Ferreira Pimentel. From Canela to Brasília: in the voices of a lawsuit,
Home Education reached the Brazilian Supreme Court. 2020. 269 f. Thesis (Doctorate in
Education) - Faculty of Education, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
The research has as object of study Home Education as it appears in the records of the
extraordinary appeal RE 888.815, of the Supreme Federal Court, a paradigm process in Brazil of the
judicial debate between the mandatory enrollment and school attendance and the right to freedom of
choice, by the family, of the type of education appropriate to their children. The problem is to understand
how the different segments involved (voices) in the RE 888.815 process, from the Supreme Federal
Court, see the possibilities and difficulties of home education becoming legalized in Brazil. The thesis
is that, in spite of the fact that there are still some practical gaps to be systematized, as well as the
persistent existence of a dispute for educational control, the viability of home schooling does not hurt
democratic and republican principles, whereas On the contrary, based on the principle of freedom, it can
expand or reframe the concept of citizenship. The general objective is to analyze the voices of social
representatives involved in the dispute between the State and the Family for the monopoly of education
that culminated in the RE 888.815 paradigm process. More specifically, the objective is to: identify, in
the history of Brazilian education, echoes of the 19th century practice of education "at home" in 21st
century institutions; list the representatives of the social segments who were the voice of RE 888.815;
specify the conceptual and theoretical parameters that served to support the categories of analysis of the
voices present in the source process; confront the voices of intellectuals with the school paradigm and
with the Home Education imaginary, in order to identify how the categories of analysis are manifested
in the production of knowledge carried out by them; infer, from the voices of intellectuals, the basis for
understanding an education "at home" and at school; describe the Home Education carried out by
Valentina's family based on the information brought to the process; highlight the characteristics and
motivations of a family that chose to educate their children without sending them to school; list the
arguments described in the process used for the family to claim the right to home education; identify the
role of ANED in supporting educational families and from its performance in RE 888,815; to deduce
the arguments of the State and the Family that lead these institutions to a dispute between school
obligation and freedom of teaching in case RE 888.815; describe the procedural steps of the judicial
demand proposed by Valentina that led the STF to discuss the issue of Home Education under the legal
aspect; and describe the position of the STF ministers regarding their private vote in RE 888,815. Two
hypotheses support the thesis and stem from these specific objectives. The first is that there is a dispute
between the mandatory school attendance required by the State and the freedom of families to choose
the type of education. The second is that the segments involved in this dispute have divergent positions
regarding the possibilities and difficulties for home education to be legalized in Brazil. The concepts
that support the thesis are that of republican ideals and citizenship, extracted from José Murilo de
Carvalho, that of freedom, anchored in Stuart Mill and that of democracy, based on José Afonso da
Silva. The sources questioned consisted of the complete case file of the RE 888.815 process filed by
Valentina in the face of the education department of Canela / RS, the bibliographical productions related
to the theme and interviews with Valentina's family. A case study was carried out with descriptive
analysis of the voices of the social segments active in the judicial process, correlating them to the
categories indicated to support the thesis. Once the hypotheses were confirmed, the study concluded that
the practice of Home Education is feasible without offending the republican project, democratic
principles, freedom and citizenship, provided that it is aware of the requirement contained in the decision
of the Federal Supreme Court in the judgment of RE 888.815, which consists of in the legal regulation
of this which is one of the alternatives for the fulfillment of the constitutional duty / right of education.
Keywords: Process RE 888.815. Federal Court of Justice. Home Education. Homeschooling. Education
at home. Right to education.
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INTRODUÇÃO
Já são quase duas horas da tarde. Pela janela de casa, o que se vê é o dia seis de setembro
de 2018 acontecendo 1. Há um bailar de plantas gerado por uma brisa suave anunciando que a
primavera está quase entre nós. Em dias de céu azul sem nuvens, sol presente e clima ameno
como esse, a serra fluminense retrata os atributos que fazem com que tantos queiram aqui passar
os dias de sossego e repouso 2, num remanso apropriado para o recolhimento. Lamento, mas
não será possível desfrutar de tão convidativo cenário. Não na tarde de hoje. Aliás, o que não
haverá hoje, definitivamente, é calmaria e quietude. Dentro de alguns instantes, será preciso
abandonar a beleza e a tranquilidade que se vê pela janela. A televisão será ligada e o sofá está
à espera. O canal sintonizado é o da justiça brasileira que, em breve, iniciará a transmissão, ao
vivo, de um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal que é aguardado há alguns
anos. Com absoluta certeza, não estou sozinha. Por todo o país, famílias aguardam,
provavelmente tomadas por uma ansiedade tremenda, a decisão da Suprema Corte que pode
aproximá-las de uma maior segurança jurídica ou deixá-las ainda mais aflitas e angustiadas
diante da opção que fizeram para educar os próprios filhos.
Em breve, os onze ministros 3 da última instância do poder judiciário do país irão
analisar, em julgamento final, um caso que se iniciou há cinco anos 4. Após percorrer os
caminhos processuais previstos, após muitas teses e discussões, após recursos e decisões, chega
a hora do derradeiro momento.
Particularmente, considerando que a presente pesquisa iniciou-se no ano de 2016, é
impossível esconder que ver o processo completo, da petição inicial ao acórdão final e
irrecorrível do Supremo Tribunal Federal (STF), dá uma leve sensação de favorecimento do
1

2

3

4

Pode até não ser apropriado, porém adiantam-se as escusas para, quebrando o protocolo metodológico de
uma pesquisa, fruto de um trabalho acadêmico, usar uma linguagem mais poética nessa introdução, sem que
ofenda ou comprometa a natureza de produção científica que este estudo pretende alcançar. Não foi por
desconhecimento das regras e exigências relacionadas ao método científico, mas apenas por uma licença
poética que é consciente e tem o único objetivo de dar leveza e frescor ao resultado do duro cotidiano que é a
construção de uma tese acadêmica.
Desde o século XIX, a partir de uma tradição da família imperial como afirma AGUIAR (2015, p. 26), os
nobres optavam por ter sua residência de veraneio em Petrópolis. Prova disso é que a cidade continua sendo
opção para aqueles que residem em grandes centros e procuram um lugar bucólico e de clima agradável para
os dias de temperatura mais elevada do ano, possam veranear.
De acordo com o art. 101 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), o Supremo Tribunal
Federal é composto de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada; serão nomeados pelo Presidente
da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. A principal
competência do STF é a guarda da Constituição Federal.
O julgamento que o Supremo Tribunal Federal iniciou na sessão plenária do dia 06.09.2018 refere-se ao
processo que será a fonte de pesquisa desta tese de doutoramento e que, na comarca de Canela, no Rio
Grande do Sul, foi distribuído para apreciação pelo Poder Judiciário no dia 09/04/2012.
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acaso. Conhecendo toda a história, ao menos toda a história deste processo, há o privilégio de
poder analisar o todo, sem ter de encadear fatos avulsos ou supor complementos para lacunas.
Estaria toda a história diante dos olhos do pesquisador que, como descreveu o filósofo Michel
Serres, torna-se um verdadeiro “historiador-deus” 5. A história toda ali, “de A a Z”, do início ao
fim, de nove de outubro de 2012 a seis de setembro de 2018 6, de Canela a Brasília. Estava ali a
história, prestes a ter o último capítulo, aguardando ser vista e escarafunchada até que surja a
tese.
Sendo assim, somando-se a um trabalho intenso, as oportunidades que surgiram e as
relações criadas, o resto pertenceria ao “elemento indefinível, mas real, a que, à falta de melhor
nome, se chama sorte” 7. Diga-se que a tive, portanto. Não obstante, antes que o elemento
“sorte” se revelasse, um caminho longo e sinuoso precisou ser percorrido até esse dia seis de
setembro de 2018 e toda a extensão dessa “estrada” chamada “doutorado” se revela em minha
memória enquanto aguardo a transmissão do julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
888.815 pelo STF.
Como num déjà vu 8, o ponto de partida dos caminhos desta pesquisa estava passando
como filme de alta definição e, nitidamente, se apresentava como “cenas dos capítulos
anteriores”. Voltando, então, a este ponto inicial, materializo a possibilidade de compartilhar
princípio, meio e fim de toda a história do processo paradigma sobre Educação Domiciliar junto
à Suprema Corte brasileira.
Era meados de 2012. Em meio às dúvidas para a escolha de um tema que servisse à
dissertação de mestrado na Universidade Católica de Petrópolis (UCP), já que, definitivamente,
eu havia desistido do projeto inicial sobre programas de financiamento da educação, tendo em
vista tantos assuntos mais interessantes que “brotavam” de aulas especialmente agradáveis,
conduzidas por experientes professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCP.
Tantos autores que, até então, eram desconhecidos pra mim, passaram a frequentar minha
5
6

7
8

SERRES, Michel. Hermes, uma filosofia das ciências. Trad. Andréa Daher. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p.
124.
Considerando a data do início do julgamento, sendo que ele só terminou na sessão seguinte, uma semana
depois, dia doze de setembro de 2018. Mas o acórdão só foi publicado na imprensa oficial em 1º de agosto de
2019. Baixado à comarca de origem, em outubro de 2019 ainda encontrava-se ativo, com carga para o
advogado do município de Canela/RS, a fim de tomar ciência da decisão do STF.
Fernando Pessoa.
Expressão da língua francesa, cuja tradução literal é “já visto”. Déjà vu é um galicismo que descreve a reação
psicológica da transmissão de ideias de que já se esteve naquele lugar antes, já se viu aquelas pessoas, ou
outro elemento externo. Segundo uma pesquisa do psiquiatra Chris Moulin, da Universidade de Leeds, na
Inglaterra, déjà vus acontencem com maior frequência em pessoas submetidas a um momento de estresse.
Fisiologicamente, o Dr. Moulin concluiu que há uma ilusão perene e o presente fica parecendo uma memória,
como se vivêssemos o tempo todo no passado. No meu caso, não parecia uma memória, era uma memória.
Real e nítida da trajetória da minha pesquisa até aquele momento tão aguardado.
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biblioteca e eu queria me apropriar de todos. Era fascinante tudo o que eu descobria naquelas
leituras, com aqueles homens e mulheres dedicados a compreender e explicar o fenômeno da
educação.
Certa vez, nesse entrevero teórico-bibliográfico, achei de reler Machado de Assis. E
logo um dos seus contos mais famosos. Conto de Escola foi publicado pela primeira vez em
1884, na Gazeta de Notícias 9, e está ambientado numa escola na Rua do Costa 10, num
sobradinho de grade de pau, em 1840. Neste conto, Pilar narra um dia do seu cotidiano de
menino, tentando escolher entre passar a manhã brincando no morro ou no parque, mas ele
escolhe ir para a escola porque se lembrou da surra de vara de marmelo que ganhara do pai na
semana anterior. Seu pai queria vê-lo lendo, escrevendo e contando para desfrutar de um futuro
mercantil como caixeiro. Então, Pilar, não sendo um menino de virtudes, como ele mesmo dizia,
resolve ir para a escola incentivado pela lembrança do castigo que recebera do pai. Na escola,
o cenário revela alunos de pé até a entrada do professor Policarpo, dando-se início à lição de
escrita. Como Pilar acabava antes de todos, se punha a recortar papéis ou riscar a tábua no
tempo ocioso. Terminada a escrita, entregou-a e retornou ao seu lugar. Estava arrependido de
ter ido à escola. Sentia-se preso e lhe ardia a vontade de estar lá fora soltando o papagaio de
papel que avistava pela janela. Ao invés disso, tinha o livro de leitura e gramática nos joelhos.
Sentia-se um bobo de ter ido à escola. Enquanto isso, o severo professor Policarpo lia as notícias
do dia escondido atrás das folhas do jornal, mas de olho nos meninos. Pilar, então, recebe a
proposta de um colega: uma pratinha em troca de lhe ensinar a lição de sintaxe, pois o amigo
“não retera nada do livro” e tinha medo da palmatória do professor, caso não soubesse a lição.
Descobrindo o acordo corruptivo, professor Policarpo puniu Pilar com doze açoites de
palmatória. Pilar sentia que “na sala arquejava o terror”. No outro dia, seguiu o som do tambor
da banda dos fuzileiros ruas afora e acabou sua manhã na Praia da Gamboa 11. Não foi à escola.
Embora se trate de uma escola de meados do século XIX, a cena narrada por Machado
de Assis, com exceção da palmatória e do hábito de receber o professor de pé, continua
representando elementos de um dia corriqueiro da maioria das instituições escolares: lição de

9

10
11

A edição n.° 252, ano X, da Gazeta de Notícias, periódico do Rio de Janeiro à época do Império, ofereceu
três colunas de suas páginas iniciais, no dia 8 de setembro de 1884, para o Conto de Escola, de Machado de
Assis. Essa edição foi consultada na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, em 09/12/2017.
Atual Rua Alexandre Mackenzie, no centro da cidade do Rio de Janeiro, bem próxima ao Parque Campo de
Santana.
Gamboa significa represa natural, surgida da alta da maré, que serve para pegar peixes. Durante o processo
de aterramento pelo qual passou o centro da cidade do Rio de Janeiro, essa praia deu lugar aos armazéns de
depósito.
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escrita, tempo ocioso enquanto aguarda-se toda a turma terminar, livros nos joelhos 12, lição de
sintaxe sem compreensão, medo da repreensão do professor, memorização, repulsa pelo
ambiente escolar, preferência pelo que acontece fora da sala de aula. Nenhum desses elementos
parece estranho ao cotidiano da escola nesse primeiro quartel do século XXI.
Foi o “start” para a pergunta que desencadearia o objeto de pesquisa, as hipóteses, outras
perguntas e os objetivos do presente trabalho. Se a escola da transição do século XIX para o
século XX, fundada no ideal republicano e ancorada nos princípios democráticos que fazem
com que homens e mulheres se tornem cidadãos, legitimou-se hegemonicamente como
privilegiado lugar de aprendizagem formal, como compreender as famílias que, cada vez em
maior número, reclamam para si o direito de educar a prole sem enviá-la a uma instituição
escolar? Será, então, que os princípios republicanos e democráticos não lograram êxito em
transformar a escola “machadiana” de Pilar (1840) em uma escola apta para o século XXI?
Por outro prisma, através da análise de um exemplo iconográfico 13, talvez seja possível
materializar o que se pretende com este estudo. Observa-se na Imagem 1 e na Imagem 2, uma
sala de aula, célula do ambiente escolar, na primeira metade do século XX (1934) e a mesma
sala de aula nos primeiros anos do século XXI (2011).
Imagem 1 - Sala de aula do Colégio Dante Alighieri14 em 1934

Fonte: https://blogpaulorios.files.wordpress.com/2011/06/dante-alighieri.jpg.
Acesso 02 jan 2018.
Expressão utilizada por Machado de Assis em seu Conto de Escola que, supõe-se, diga respeito ao ato de
manter os livros de estudo amparados nas pernas dobradas, sobre os joelhos, quando falta o espaço suficiente
na mesa de estudos.
13
A iconografia, acompanhada de seu estudo, consiste numa das estratégias utilizadas por algumas vezes nesta
pesquisa para a análise de um dado ou informação. Seguindo o método indiciário, parte-se de sinais, marcas,
rastros, particularidades, minúcias e indícios, cuja análise torna capaz a produção do conhecimento
(GINZBURG, 1989, p. 154-155).
14
O Colégio Dante Alighieri, localizado na cidade de São Paulo, foi fundado por imigrantes italianos em 1911,
portanto, logo após fecharem-se as portas do século XIX. Atende, hoje, o Ensino Fundamental e Médio.
12
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Imagem 2 - Sala de aula do Colégio Dante Alighieri em 2011

Fonte: http://i0.statig.com.br/infograficos/antesdepoisescolas/depois005.jpg.
Acesso 02 jan 2018.

A proposta foi, então, dar um passo atrás e, observando um mesmo espaço de educação,
cuja comparação ocorre em intervalo temporal de quase oitenta anos, ser possível identificar a
escola do “machadiano” Pilar e qualquer outra escola que alguém resolva adentrar nos dias de
hoje. São notórias as diversas semelhanças entre esses espaços, em que pese o distanciamento
histórico-temporal entre as duas imagens.
O que mudou e o que permaneceu quanto à educação escolar no espaço de um século?
Teria alguma relação a crise (ou mutação) da escola 15 e o debate atual, bem como a crescente
adesão de famílias à forma domiciliar de educação dos filhos? Incertezas iniciais começavam a
dar forma ao tema e às questões que viriam a constituir os pilares para a construção de uma
pesquisa acerca da Educação Domiciliar, contribuindo com o campo de estudos, pois trata-se
de uma temática que, segundo Kimberly Yuracko (2008), “surpreendentemente”, as questões
legais e filosóficas do ensino em casa têm sido “quase inteiramente ignoradas por estudiosos”.
Se a professora da faculdade de Direito dos Estados Unidos chegou a fazer essa afirmação tendo
em conta o país que mais concentra adeptos da prática homeschooling, quanto mais num país
como o Brasil que possui uma tradição escolar desde o Império. Até bem pouco tempo, havia
uma escassez de produção científica nacional referente à Educação Domiciliar, fato que, aliado
à necessidade de viabilizar o debate da questão entre os educadores foi uma das motivações
para este estudo.

15

Rui Canário, em artigo publicado em 2002, mas atual quanto ao debate em torno da escola, interpela os
paradoxos dessa instituição.
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Durante o mestrado, foi possível explorar o processo histórico de aderência do princípio
da obrigatoriedade à instituição escolar na legislação brasileira, além de analisar os projetos de
lei que tramitaram tentando regulamentar uma modalidade de ensino que transborde o formato
da escola e o estudo das decisões finais de processos judiciais que desafiaram o debate sobre a
temática da educação formal que deixa de acontecer na escola para se dar “na casa” e que
tiveram divulgação midiática. Contudo, os limites têmporo-espaciais de uma pesquisa de
mestrado impediram aprofundar respostas mais consistentes a várias perguntas. Permanecendo
as dúvidas, permanece no pesquisador o anseio pelas respostas, motivo pelo qual segui no
caminho da Educação Domiciliar, no afã de encontrar a solução daquela angústia que guia o
coração, o espírito explorador e os esforços das pessoas dedicadas à pesquisa.
Durante a trajetória de escolha da temática e da pesquisa de campo para compor a
empiria da tese, foi comum ouvir “você é corajosa em pesquisar esse tema” 16 ou ainda que não
seria possível “usar uma pesquisa científica para ‘defender’ um projeto de educação privatista,
que ‘ataca’ a escola pública” 17. Afirmações como estas foram constantes e, num espírito
pesquisador, somente serviram para alimentar o propósito investigativo do fenômeno da
Educação Domiciliar e suas interfaces em relação ao projeto de educação republicana aspirado
no Brasil.
Restavam diversos incômodos que impulsionaram os estudos sobre eles. Era preciso
esclarecer, por exemplo, se a escola tinha (ou ainda tem) o desejo de servir como instituição
irremovível ao ideal republicano, eliminando diferenças sociais e consolidando o princípio
fundamental da igualdade, conduzindo os que por ela passam à conquista da cidadania através
de preceitos democráticos. Contudo, se a escola empenha-se em suas intenções, como
compreender a resistência (e luta) de certas famílias que negam essa instituição como espaço
exclusivo de educação, reivindicando, baseadas no princípio da liberdade, o direito
“preferencial de escolher o tipo de educação a ser dada aos filhos”? 18

16

17
18

Professor Pablo Álvarez Domínguez, da Universidade de Sevilla, quando em análise das pesquisas da linha
Instituições, Práticas Educativas e História, do Proped/UERJ, em 2019, por ocasião do Programa Capes
PrInt.
Justificativa para a recusa de apresentação de um trabalho científico em Congresso de Educação no ano de
2015.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) constitui-se num documento marco da história dos
direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens de todas as regiões do mundo, foi
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, tendo
inspirado as constituições de muitos Estados e democracias recentes, dentre os quais, o Brasil. No art. XXVI,
3 da DUDH garantiu-se que “os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução [educação
em algumas traduções] que será ministrada a seus filhos”. Disponível em https://nacoesunidas.org/wpcontent /uploads /2018/10/DUDH.pdf. Acesso 24 set 2019.
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As agruras pelas quais perpassa a educação (leia-se a escola) são fatos tão notórios que
chamam a atenção da “indústria” cinematográfica e televisiva. Numa busca 19 por filmes,
seriados e novelas que tenham a escola como personagem principal ou mesmo como cenário,
rapidamente torna-se possível construir uma lista considerável de obras 20 cuja temática é a crise
na qual a escola está imersa. Teria sido essa crise a motivação que impulsionou o renascimento
da discussão de teorias como a da desescolarização, proposta por Ivan Illich na década de 1970,
a do movimento anarquista que tem em Paul Goodman um de seus pilares nos anos de 1950 e
1970 ou dos conceitos de homeschooling desenvolvidos por John Holt a partir de 1964 quando
ele publica How children fail?
Ainda que a proposta deste estudo não seja a análise das dificuldades que geram a crise
da/na instituição escolar, sendo certo que este tema não será aprofundado, apenas tangenciado,
a excepcional situação da escola, que não conseguiu, num espaço de cento e trinta anos,
implementar as “aspirações republicanas do século XIX como panaceia para todos os males e
mola propulsora da ordem e do progresso [e que] ainda está no estatuto utópico da
democratização e universalização do conhecimento” (ALMEIDA, 2014, p. 1) leva à
necessidade duma reflexão sobre o fenômeno da Educação Domiciliar, tendo em vista que só
recentemente passaram a surgir trabalhos acadêmicos que aprofundam esta temática,
constituindo-se o estudo da educação que acontece fora da escola, ainda, uma lacuna no campo
de pesquisas no Brasil que precisa adentrar os espaços próprios para sua discussão, quais sejam,

19

20

Metodologicamente, fiz essa busca através de sites da internet que se destinam especificamente a este fim,
bastando que se digite as palavras-chave. Então, buscando por “escola”, “tema” e “filme”, ”documentário”,
”seriado” e ”novela” foi possível acessar uma lista bem numerosa de produções visuais que se ambientam em
escolas e/ou tomam a situação e o cotidiano dessa instituição para produzir, de forma artística, conteúdo de
entretenimento.
Para exemplificar essa afirmação, é possível citar os seguintes filmes: Extraordinário (2017), Capitão
Fantástico (2016), Malala (2015), O substituto (2011), Além da sala de aula (2011), Entre os muros da escola
(2008), Verônica (2008), Escritores da liberdade (2007), Como estrelas na terra (2007), Pro dia nascer feliz
(2005), A voz do coração (2003), O sorriso de Monalisa (2003), O clube do imperador (2002), Duelo de titãs
(2001), Nenhum a menos (1999), Quando tudo começa (1999), Sociedade dos poetas mortos (1990), Meu
mestre, minha vida (1989), Clube dos cinco (1985), Ao mestre com carinho (1967). Há, também,
documentários como, por exemplo: Nunca me sonharam (2017), Quando sinto que já sei (2014), Do lado de
fora: lições de um jardim da infância na floresta (2014), Os desafios do professor do campo (2014), Escola
quilombo: educação cultivada (2014), Mitã (2013), A educação proibida (2012), Sementes do nosso quintal
(2012), M’byá Reko Pyguá: a luz das palavras (2012), Carregadoras de sonhos (2010), Esperando pelo super
homem (2010), Corrida para lugar nenhum (2009), Maria Montessori: uma vida dedicada às crianças (2007),
Paulo Freire: contemporâneo (2006), Ser e ter (2002). E as novelas (brasileiras): Carinha de anjo (SBT 20162018), Carrossel (SBT/2012), Rebelde (Record/2011), Coração de estudante (Globo/2002), Chiquititas
(SBT/1997-2001), Colégio Brasil (SBT/1996), As professorinhas (Cultura/1965 e Record/1968). Por fim, a
série Malhação (Globo) que, desde 1995, já passou por diversas temporadas, sendo a maioria delas
ambientada em uma escola (de 1998 a 2014), voltando a ter como cenário uma escola, desta vez um colégio
público sucateado e, depois, uma escola particular.
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os centros de pesquisas educacionais, e não apenas o meio político, judicial ou midiático, como
se tem observado.
Estando a função social da educação escolar, realmente, atrelada aos princípios
democráticos e republicanos, objetivando desenvolver o conceito, o senso e as práticas de
cidadania nas pessoas, não seria possível conceber um processo de aquisição do conhecimento
que deixe de passar pela escola. Todavia, se os citados princípios puderem prosperar de outra
forma, por meio de outras instituições que não exclusivamente a escola, já se torna possível
começar a compreender o fenômeno homeschooling que, diga-se, tem tomado proporções
“ministeriais e midiáticas” 21, expondo a necessidade de se analisar o processo formal de ensino
e aprendizagem que ocorre “na casa” à luz dos conceitos teóricos de república, democracia e
cidadania.
Aliado a esses questionamentos, surgiu uma inquietude ao observar e analisar a questão
por outro lado, por um diferente viés ao que sempre estivemos acostumados. Sob a perspectiva
das famílias educadoras, cujo pleito chegou ao STF, com muitas das quais iniciei convívio na
busca da empiria para este trabalho de pesquisa, da observação informal de seu cotidiano, outras
questões iam aparecendo e traçando as curvas e as retas da estrada na qual estou trafegando ao
mesmo tempo em que a construo.
Questões ligadas ao princípio da liberdade, ao direito dos pais em relação aos filhos, à
diversidade e individualidade, ao controle estatal, a um relativismo mais intenso, ao direito das
mulheres à livre escolha de suas trajetórias pessoais, à burocracia estatal da educação, ao
insucesso das políticas educacionais no Brasil, à polarização e dicotomia entre Estado e
Família 22, concentrando em extremos opostos o que, na verdade, deveria convergir para o
progresso, despertam conjecturas de que há uma questão ontológica a ser inverstigada nessa
“disputa” entre a casa e a escola, entre a sala de aula e a “sala de estar” 23.
A peleja que está posta transbordou os muros da escola e passou a ser pauta da mídia,
muitas vezes sensacionalista e instrumento que fomenta a citada polarização, gerando interesse
e manifestação dos intelectuais da educação, das famílias educadoras, dos legisladores, dos
governantes e do judiciário. Sem poupar a hipérbole, um mar de vozes começou a se manifestar
21

22
23

Tão logo assumiu a presidência da República, em janeiro de 2019, o candidato eleito, Jair Messias Bolsonaro
(PSL/RJ), indicou as prioridades de seu governo para os primeiros 100 dias. Uma dessas “prioridades”
listadas foi o envio de um PL sobre Educação Domiciliar para o Congresso Nacional, por meio da assessoria
do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o que pareceu demonstrar “apoio” da nova equipe de
governo à causa das famílias educadoras. Diante disso, nota-se que a discussão da Educação Domiciliar
assumiu um locus privilegiado no campo dos debates.
Outras polarizações muito comuns, que tangenciam a disputa Estado x Família, ocorrem entre escola pública
e privada, entre direita e esquerda, entre socialismo e liberalismo etc.
Expressão utilizada como título de uma reportagem da Revista Pais&Filhos, na edição de novembro de 2014.
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e, querendo ser ouvidas, vêm formando um grande, complexo e intrincado rol de opiniões,
teorias, estudos e julgados, mas também de “achismos” e subjetivismos. Pouco se sabe, a fundo,
sobre o que está por trás do crescimento do interesse das famílias pelo homeschooling e sobre
os pilares que sustentam, tanto a negação da escola como espaço exclusivo de aprendizagem,
quanto a exigência inafastável da escola como instituição de frequência obrigatória.
Como num surto de “neofobia” 24, educadores, jornalistas, políticos, teóricos, juristas,
alunos, estudantes e alguns desinformados, enchem-se de furor e revolta ao ler ou ouvir a
expressão “Educação Domiciliar”. Surge, talvez, uma nova vertente do fenômeno da dicotomia
educacional 25 e a pergunta torna-se inevitável: “você é contra ou a favor da Educação
Domiciliar?” Como se ratear as possíveis soluções em “sim ou não”, “certo ou errado”, “contra
ou a favor”, “pública ou privada”, “propedêutica ou profissionalizante” etc fosse capaz de
resolver os conflitos sociais da humanidade. Todas as vezes em que a História permite que essa
divisão aconteça, os resultados são desastrosos: Aparthaid, Alemanha oriental e ocidental,
capitalismo e socialismo, escravos e senhores, ricos e pobres, plebeus e nobres etc. Afinal,
virtus in medium est 26. Ainda que, para o ponto de vista do conhecimento, qualquer posição
seja válida e boa; não só a do meio.
Sendo assim, tomada pela intenção de investigar o que acontece socialmente quando se
fundem instituições e princípios como a educação, a escola, a família, a liberdade, a democracia,
a república e a cidadania, convido à leitura da descrição da estrada que construí ao longo dos
últimos oito anos 27, os quais pretendo que sejam os primeiros de todos os outros os quais me
proponho a dedicar à compreensão da educação do século XXI e ao papel da Escola, do Estado,
da Família e da Educação Domiciliar na construção de uma sociedade “livre, justa e
solidária” 28.
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Expressão que, etimologicamente, significa repulsa, medo ou aversão ao que é novidade, ao progresso.
Fenômeno de observância constante no âmbito educacional, posto que marcado historicamente pelo dualismo
existente nessa área social.
Provérbio latino que significa “a virtude é a moderação que está entre dois extemos opostos”, citado por
Santo Tomás de Aquino no século XIII. Mas há quem atribua a citada expressão ao filósofo grego
Aristóteles.
Nessa contagem, estou considerando desde 2012 quando, ainda no mestrado, iniciei a pesquisa da temática
relativa à Educação Domiciliar.
O art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) enumera os objetivos que são
fundamentais à república brasileira e, dentre eles, encontra-se a construção de de uma sociedade livre, justa e
solidária (BRASIL, 1988).
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1 A EDUCAÇÃO NA CASA ONTEM, HOJE E AMANHÃ 29
Se o século XIX pode ser considerado o século da Casa e de seus
mestres pela ocupação majoritária do tempo em que estiveram presentes
na educação, o século XX foi, sem dúvida, o século da escola instituída
para a educação. No entanto, será que se pode afirmar que o mesmo
ocorrerá no século que se inicia?30
Maria Celi Vasconcelos, 2005, p. 226
Ao finalizar sua pesquisa sobre a educação doméstica no século XIX, tendo concluído
que, no Brasil de Oitocentos, predominou entre as elites 31 a categoria de educação doméstica,
que constitui “o conjunto das práticas educativas realizadas no âmbito do espaço doméstico ou
da ‘Casa’, que antecedem e se desenvolvem paralelamente à construção, aceitação e afirmação
da escola formal” (VASCONCELOS, 2005, p. XVI), Maria Celi Chaves Vasconcelos, em
contribuição ao campo científico, com a consciente intenção de mantê-lo em constante
propulsão, lançou uma reflexão que, entendida como problemática, foi capaz de gerar interesse
intelectual e científico pela busca da resposta ao tema por ela proposto.
Então, já persuadida pela dúvida e pelo desejo de projetar como se revelaria a educação
ajustada ao novo século que, diga-se, já nem tão novo é, uma vez decorrido o primeiro quinto
de sua duração, esforços foram dispensados para, no campo de pesquisa, enfrentar uma outra
vertente do assunto sobre o qual já havia me debruçado durante o mestrado em Educação na
Universidade Católica de Petrópolis. Uma nova direção intentava tomar de modo a
compreender de que forma setores representativos da sociedade como teóricos da educação,
poderes constituídos, especialmente o judiciário, e famílias enxergavam o papel social da
instituição escolar e se ela continuaria (ou não) o seu protagonismo e hegemonia de espaço
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31

A inserção do termo “amanhã” no título deste primeiro capítulo não visa prever o futuro dessa que é o centro
dos estudos na presente pesquisa, qual seja, a educação. Seria impossível prever a educação do amanhã.
Contudo, ao inserir esse termo, objetiva-se fazer com que o leitor compreenda os variados caminhos que se
apresentam para uma educação do século XXI e no século XXI.
Parágrafo que encerra o livro de Maria Celi Chaves Vasconcelos, “A Casa e seus Mestres: a educação no
Brasil de Oitocentos”, publicado pela editora Gryphus, em 2005, fruto de sua tese de doutorado na PUC/RJ.
Elite, no contexto do século XIX, especialmente com relação ao cenário educacional descrito por Maria Celi
Chaves Vasconcelos em “A Casa e os seus Mestres”, refere-se aos membros que compõem um grupo
diferenciado por sua condição econômica elevada ou social e política de destaque; são as classes abastadas,
constituídas por “altos funcionários do governo e ricos comerciantes” (VASCONCELOS, 2005, p. 1). Já a
conotação contemporânea do termo “elite” nem sempre traz a mesma significação do passado. É possível,
ainda, considerar o termo “elite” sob várias conotações como, por exemplo, uma acepção histórica ou
sociológica. Assim, a depender de cada caso, o termo terá diferentes significados. Para este trabalho de
pesquisa, considerar-se-á elite aquela minoria que detém prestígio e domínio sobre o grupo social.
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privilegiado do conhecimento e locus, por excelência, de desenvolvimento dos conceitos de
cidadania, liberdade e democracia.
Diante de controvérsias, conflitos e incertezas que começaram a se materializar com
relação à Educação Domiciliar, fenômeno que desponta, especialmente na última década 32,
tornou-se imperioso entender se a escola da transição do século XIX para o século XX, fundada
no ideal republicano e ancorada nos princípios democráticos que fazem com que homens e
mulheres se tornem cidadãos, que se legitimou hegemonicamente como lugar privilegiado de
aprendizagem formal, permaneceria sendo exclusiva e obrigatória, uma vez que vem sendo
confrontada, com base no princípio fundamental da liberdade, por famílias que, cada vez em
maior número, reclamam para si o direito de educar os filhos em casa.
Tendo pela frente uma questão socioeducacional, deu-se o início de uma travessia que,
pela pesquisa, percorreu caminhos já traçados, para entender de onde veio a Educação
Domiciliar, e se propõe a continuar construindo e contribuindo para o campo da ciência em
Educação, a fim de compreender para onde vai a prática da Educação Domiciliar no Brasil, a
partir de sua análise e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Objetivando uma
contribuição ao campo do conhecimento, em especial a história, a política e a sociologia da
educação quanto às perspectivas de uma Educação Domiciliar confrontada, teoricamente, em
relação aos conceitos dos princípios democráticos, de cidadania e de liberdade através de
unidades de análise que representam setores sociais específicos, quais sejam, os intelectuais da
educação, as famílias que praticam homeschooling 33 e os poderes constituídos do Estado 34,
notadamente o judiciário, seguem notas dessa travessia.
1.1

A Educação Domiciliar como objeto de pesquisa em Educação: uma travessia de
onde veio e para onde vai
Na convicção de que há uma educação (formal) ocorrendo em instituições que não a

escola, nos colocamos diante de uma lacuna no campo de pesquisa, ainda que se trate de um
32

33
34

Para essa afirmação, tomei por base a data de criação da primeira associação de famílias educadoras no país
que ocorreu em dezembro de 2010. A Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) nasceu a partir
da reunião de um “pequeno grupo de pais em Belo Horizonte, insatisfeitos com a educação que seus filhos
estavam recebendo nas salas de aula, começam a se encontrar para discutir a questão. Em poucos meses
decidem retirar suas crianças da escola [...] [e] organizaram-se em uma associação, a fim de pleitear junto às
autoridades a regulamentação da ED no país”. Informações obtidas no site da associação. Disponível em
https://www.aned. org .br/sobre-nos/breve-historico-da-aned. Acesso 26 set 2019.
Há uma diversidade de nomenclaturas que servem para expressar a prática da educação que ocorre em casa,
sob responsabilidade exclusiva das famílias. E esse aspecto será explorado adiante.
Por uma questão de organização do Estado, há a institução dos poderes constituídos com a “função de evitar
a concentração do poder e, com isso, o arbítrio, a tirania” (MARTINS, 2017, p. 1313). São poderes
constituídos do Estado brasileiro o legislativo, o executivo e o judiciário.
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fenômeno crescente no Brasil (KLOH, 2014), qual seja, a educação fora dos muros escolares.
Antes, porém, da existência de uma instituição que se responsabilizasse exclusivamente pela
educação formal, ou seja, pelos processos, reconhecidamente válidos, de aprendizagem, a
história nos conta que a prática comum era a que tinha, nas próprias famílias, as provedoras da
tarefa de educar, de transmitir conhecimentos, ensinar as primeiras letras e introduzir no mundo
cultural (KLOH, 2014). Não muito distante, na história do nosso próprio país, a educação
doméstica constituiu uma prática importante. Vasconcelos (2008, p. 19) indica que é no século
XIX que isso acontece e que essa era uma forma recorrente de educação nas classes mais
abastadas do Brasil Imperial. A educação doméstica
era aquela que ocorria na Casa do aprendiz, na esfera privada, na qual os pais
contratavam, mediante sua livre 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 agente, [...], os professores
particulares, os preceptores, os parentes ou agregados e, ainda, padres que
ministravam aulas-domésticas (VASCONCELOS, 2005, p. 17).

Não obstante, da mesma forma que o século XIX permitiu uma ampliação sem
precedentes da prática de educação doméstica, esta se fragilizou diante das pressões por um
Estado republicano e acabou 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). O tempo, alimentado pelos ideais republicanos, fez com que
o processo de estatização da escola se intensificasse. Não só crianças livres, mas também as
meninas, os pobres e os escravos 35 eram atingidos pelo fenômeno da instrução. Assim,
gradativamente, as escolas foram se tornando públicas, havendo, inclusive, previsão de sanções
contra os pais que não cuidassem da educação dos filhos (MANACORDA, 2010).
Com o processo de instauração da república, no Brasil, vimos surgir a discussão de uma
“liberdade dos modernos”, aquela que
convinha aos novos tempos, era a liberdade do homem privado, a liberdade dos
direitos de ir e vir, de propriedade, de opinião, de religião. A liberdade moderna não
exclui o direito de participação política, mas esta se faz agora pela representação e
não pelo envolvimento direto [...]. Hoje, o que se busca é a felicidade pessoal, o
interesse individual; a liberdade política tem por função garantir a liberdade civil
(CARVALHO, 2017, p. 17 e 18).

Essa liberdade, baseada nos ideais democráticos sobre os quais o país consolidou (ou
pretende consolidar) suas raízes, torna questionável a obrigatoriedade de frequência escolar
como exclusiva modalidade de provimento da educação. Aliado a esse fator, há a
35

Em que pese durante o processo de republicanização do país já não existissem, oficialmente, escravos em
razão da abolição pela Carta Áurea de 1888.

28

individualidade que caracteriza o ser humano, o que provoca a ideia de que a escola pode não
funcionar eficazmente para toda pessoa como meio de desenvolvimento do potencial
intelectual, físico, estético e social. Por outro lado, a escola constitui lugar privilegiado para o
desenvolvimento da educação formal, sendo apontada como a “invenção humana mais
habilitada em criar a igualdade” (MASSCHELEIN e SIMONS, 2015, p.68). Na escola, o
processo de socialização é facilitado pela convivência com diferentes sujeitos, permitindo ao
aluno ampliar suas percepções para além do campo delimitado por seu núcleo familiar.
Diante da naturalização e proliferação das escolas, fenômeno ocorrido ao longo do
século XX, sob o argumento de que, “sem elas, cada geração teria que começar do zero ou,
como as sociedades que existiram antes das escolas, permancer praticamente inalterada durante
séculos” (YOUNG, 2007, p. 1287), parece contraditório que, neste início de século XXI, essa
mesma instituição esteja sendo alvo de críticas e questionamentos que chegam a gerar um
estado de crise ou, ao menos, mutação 36. “A escola foi historicamente produzida em
consonância com um mundo que deixou de existir” (CANÁRIO, 2002, p. 148) e, em razão
disso, vem sendo contestada e obrigada a se reavaliar. Nesse contexto, natural que as teses da
“desescolarização” ganhem força e sustentem os argumentos daqueles que advogam a extinção
do modelo escolar como legítimo para garantir o progresso da sociedade.
Aliada à notória instabilidade social da instituição escolar, o que reforça argumentos
para sua contestação, há uma polarização que põe em oposição casa e escola, Família e Estado.
Percebe-se que, em prejuízo dos próprios destinatários da Educação, em especial a sociedade,
essa disputa divergente cumpre o papel de acirrar os ânimos daqueles que deveriam unir
esforços para cumprir o objetivo de uma Educação universal e de qualidade, conforme se
propaga. Ao revés, opiniões fundadas apenas no senso comum e na reprodução de notícias
sensacionalistas que, muitas vezes, não correspondem à realidade, tornam-se um problema de
grandes proporções 37. Como contribuição ao campo de pesquisa, poderia propor um
cronograma de debate na sociedade, à experiência das audiências públicas, de modo a que
setores representativos e com interesse no processo educacional se manifestassem, após a
disponibilidade de estudos voltados à compreensão da Educação Domiciliar 38.
36

37

38

Rui Canário debate os paradoxos da escola no artigo Escola - crise ou mutação? (2002). Nesse trabalho, o
autor português expõe a escola em suas dimensões política, social e econômica estabelecendo as motivações
para o surgimento dessa “crise”, apresentando “pistas” para se (re)pensar a escola.
Um dos grandes problemas identificados quanto ao homeschooling é a falta de conhecimento sobre a
temática e seu desenvolvimento, o que impele esforços acadêmicos para estudos baseados em métodos
científicos que possibilitem fugir das falácias midiáticas e/ou político-partidárias a respeito do tema.
Já se nota uma tímida manifestação dos poderes constituídos na direção dessa proposta. Em diversas
assembleias legislativas e câmaras municipais estão sendo realizadas audiências públicas para o debate do
alcance da Educação Domiciliar. Uma dessas audiências aconteceu na assembleia legislativa do estado de
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Há uma inquietação que vem despertando, em algumas famílias, a opção pela educação
formal realizada “na casa” e não na escola, sob responsabilidade da própria família. Cresce a
discussão social, política e jurídica que envolve a questão do homeschooling, tornando-se
necessário que diferentes vozes sejam ouvidas para ampliar e consolidar o campo de estudos
referente à Educação Domiciliar.
O debate que envolve a educação “na casa” tornou-se, então, tema de crescente
discussão midiática, bem como no congresso nacional brasileiro. Cada vez com mais
frequência, o judiciário tem sido provocado a se manifestar sobre essa demanda, a fim de se
posicionar sobre a eventual possibilidade de as famílias, que assim desejarem, manterem seus
filhos sendo educados na modalidade de Educação Domiciliar. Em que pese esse crescente
interesse político e social, ainda carece de produção acadêmica sobre o tema no Brasil. Embora
tenham aumentado significativamente, ainda são poucos os estudos que se debruçaram sobre a
análise de uma temática que atinge diretamente o direito à educação e sua forma de provimento,
em especial pesquisas que apresentem o cotidiano da educação na casa.
Sendo assim, diante da existência de argumentos a favor de uma abertura do sistema
educacional, a fim de que admita uma modalidade de educação cuja responsabilidade principal
pertença à família e, de forma secundária, ao Estado, sem estar atrelada necessariamente à
instituição escolar, além das severas críticas ao sistema de educação estatal no país, chegando
o tema às discussões da Suprema Corte, se torna de interesse ímpar para os educadores entrar
nesse debate.
Assim, o presente estudo tem como problema a seguinte indagação: como os diferentes
segmentos envolvidos (vozes) no processo RE 888.815, do Supremo Tribunal Federal, veem as
possibilidades e as dificuldades do ensino domiciliar ser legalizado no Brasil?
Cabe ressaltar que o movimento que disputa o reconhecimento e a regulamentação da
Educação Domiciliar encontra resistência entre os setores públicos e entre os intelectuais que
defendem a escolarização que, preferencialmente seja de qualidade, obrigatória, gratuita, laica
e para todos. Nesse contexto de disputa entre Estado e Família, onde esta última busca o
reconhecimento da Educação Domiciliar como espaço do conhecimento e aquele reivindica a
escola como instituição exclusiva ao processo de aprendizagem, por acreditar que é nela que se
materializam os ideais republicanos, o desenvolvimento da cidadania e a compreensão dos

Santa Catarina em 15 de agosto de 2019 e está disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=oIePEf0gmmQ. Acesso 27 set 2019.
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princípios democráticos, são eleitas categorias de análise para a sustentação do diálogo que se
propõe entre as vozes do processo RE 888.815 39.
Surgem, portanto, a partir do problema, questões de estudo para complementá-lo e que
passam a nortear a pesquisa. São elas: quais as vozes, representantes de variados segmentos
sociais, que participaram do processo RE 888.815? Quais os conceitos e as teorias que
sustentam as categorias de análise das vozes dos segmentos sociais apontados como objeto de
estudo? De que modo o paradigma da escola e o imaginário da Educação Domiciliar são
compreendidos pelos intelectuais da educação, cujos estudos e teorias foram explorados no
processo-fonte desta pesquisa? Como a Educação Domiciliar realizada pela família de
Valentina está descrita no processo RE 888.815? Em que argumentos, descritos no RE 888.815,
os homeschoolers se apoiam para reivindicar o direito de fazer da casa o principal espaço do
conhecimento retirando do Estado a exclusividade por essa função? Quais os trâmites
processuais pelos quais passou a demanda de Valentina consubstanciados no processo RE
888.815? Qual o posicionamento dos ministros do STF na análise e julgamento do RE 888.815
que cuidou da Educação Domiciliar exercida por uma família de Canela/RS? Sob o ponto de
vista jurídico-social, como o STF, depois de sua decisão no RE 888.815, projetou a
(in)viabilidade do reconhecimento da Educação Domiciliar à luz do princípio fundamental da
liberdade?
A partir das questões de estudo, já se torna possível estabelecer o objetivo geral da
pesquisa que consiste em analisar as vozes de representantes sociais envolvidos na disputa entre
Estado e Família pelo monopólio da educação que culminou no processo paradigma RE
888.815. Uma vez traçado o objetivo geral, em um plano mais individualizado, foram
abordados os seguintes objetivos específicos: identificar, na história da educação brasileira,
ecos da prática oitocentista da educação “na casa” em instituições do século XXI; arrolar os
representantes dos segmentos sociais que foram voz no RE 888.815; especificar os parâmetros
conceituais e teóricos que servirão para sustentar as categorias de análise das vozes presentes
no processo-fonte; confrontar as vozes dos intelectuais com o paradigma da escola e com o
imaginário da Educação Domiciliar, a fim de identificar como as categorias de análise se
manifestam na produção do conhecimento realizada por eles; inferir, a partir das vozes dos
intelectuais, conclusões que permitam estabelecer as bases para a compreensão de uma
educação “na casa” e na escola; descrever a Educação Domiciliar realizada pela família de
Valentina com base nas informações trazidas ao processo; elencar os argumentos descritos no
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processo usados para que a família reivindique o direito à Educação Domiciliar; identificar o
papel da ANED no apoio às famílias educadoras e a partir de sua atuação no RE 888.815;
deduzir os argumentos do Estado e da Família que levam essas instituições a uma disputa entre
obrigação escolar e liberdade de ensino no processo RE 888.815; descrever os trâmites
processuais da demanda judicial proposta por Valentina que levou o STF a discutir a questão
da Educação Domiciliar sob o aspecto jurídico e descrever o posicionamento dos ministros do
STF relativo ao seu voto particular no RE 888.815.
Surgiram duas hipóteses a serem confirmadas ou negadas. A primeira é que existe uma
disputa entre a obrigatoriedade de frequência escolar exigida pelo Estado e a liberdade de
escolha da modalidade de educação pelas famílias. A segunda hipótese é que os segmentos
envolvidos nessa disputa têm posicionamentos divergentes quanto às possibilidades e
dificuldades para que o ensino domiciliar seja legalizado no Brasil.
1.2 Aspectos metodológicos: ouvir, descrever e interpretar as vozes
A partir de uma base bibliográfica para estudos científicos, amparada especialmente na
obra Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais, dos franceses Luc Albarello,
Françoise Digneffe, Jean-Pierre Hiernaux, Christian Maroy, Danielle Ruquoy e Pierre de SaintGeorges (1995), foi possível escolher e sustentar a metodologia em uma fonte, capaz de um
esclarecimento consistente dos paradigmas epistemológicos necessários à pesquisa. Sendo
assim, para a sistematização do conhecimento, o caminho escolhido foi aquele que trilhou a
pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Em apoio também foram consultados os
trabalhos de Selltiz, Jahoda e Deutsch em Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais (1974) e
de Messias Yaazegy Perim num Manual de Metodologia de Pesquisa Científica e Educacional
(2009).
A abordagem escolhida para a presente pesquisa foi a qualitativa porque tem no
pesquisador o instrumento-chave, sendo o ambiente social e o processo RE 888.815 as fontes
diretas dos dados coletados para análise. Nessa abordagem, o principal foco é a interpretação
do fenômeno objeto de estudo, qual seja a Educação Domiciliar, centrando-se na busca e na
identificação das características deste fenômeno socioeducacional. Para tanto, serão
implementados recursos e ferramentas de pesquisa com o fim de analisar o que os segmentos
envolvidos no processo RE 888.815 (vozes) argumentam ao confrontar a Educação Domiciliar
com princípios constitucionais relativos à democracia, liberdade e cidadania para verificar as
possibilidades e dificuldades da legalização dessa modalidade de ensino no Brasil, sem deixar
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de considerar as possíveis distorções que podem acontecer com essas vozes. Em suma, trata-se
de um fenômeno cujo estudo é complexo e de natureza social, o que reforça a opção por uma
abordagem qualitativa.
O procedimento metodológico consistirá em observar, analisar e registrar as interações
entre segmentos envolvidos no processo judicial (vozes) por meio da estratégia do estudo de
caso com um enfoque incorporado, ou seja, há um caso, o processo RE 888.815, mas que
envolve mais de uma unidade de análise, as vozes dos intelectuais da educação, das famílias
educadoras e dos poderes constituídos do Estado, especificamente o judiciário.
Não se nega que a estratégia do estudo de caso apresenta dificuldades como, por
exemplo, a coleta e análise dos dados extremamente trabalhosa, gerando uma sobrecarga para
o pesquisador e exigindo disponibilidade de tempo, além de ter que estar preparado para as
críticas em função das limitações metodológicas na escolha do caso ou a falta de clareza nos
métodos de análise, a fim de que pudessem afastar outras críticas relativas à ausência de rigor
e à dificuldade de apresentar resultados não generalizáveis.
A pesquisa também é do tipo descritiva porque foi necessário obter dados detalhados
sobre os segmentos envolvidos (vozes), sobre os lugares (academia, famílias, poder executivo
e poder judiciário) e, ainda, sobre o processo interativo (contato direto do pesquisador com a
situação estudada, procurando compreender o fenômeno da Educação Domiciliar segundo a
perspectiva dos participantes da situação em estudo (as vozes).
Como já mencionado, o procedimento escolhido foi o estudo de caso por ser capaz de
reunir informações detalhadas e ordenadas sobre o fenômeno (social) da Educação Domiciliar
com base no processo RE 888.815. Além disso, o estudo de caso enfatiza entendimentos
contextuais, sem esquecer da representatividade, para compreender a dinâmica do contexto real,
envolvendo-se no estudo profundo e exaustivo de um objeto (o processo), de modo a permitir
amplo e detalhado conhecimento. Cuidou-se da análise da história do fenômeno da Educação
Domiciliar, partindo de múltiplas fontes de prova, dados de observação direta e entrevistas
sistemáticas, sendo que está sustentado por um referencial teórico que orienta as questões e
proposições do estudo.
Os dados puderam ser levantados por diferentes técnicas, mas a predominante foi o
estudo de caso por ser definido como uma investigação empírica que segue os vestígios, que
pesquisa um fenômeno contemporâneo, qual seja, a Educação Domiciliar, dentro de seu
contexto da vida real (processo judicial) e se apresenta condizente quando as circunstâncias são
complexas e podem mudar, quando as condições que dizem respeito não foram encontradas
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antes, quando as situações são altamente politizadas e onde existem muitos interessados
(PERIM, 2009).
A realização de um estudo de caso não é uma tarefa fácil, exige tempo e dedicação do
pesquisador e, frequentemente, “os trabalhos são sujeitos a críticas em função de
limitações metodológicas na escolha do(s) caso(s), análise dos dados e geração de
conclusões suportadas pelas evidências” (MIGUEL, 2007, p. 217).

Para a obtenção de dados e evidências, foram usadas as técnicas de entrevistas,
observação e conversas informais. O instrumento da observação foi especialmente utilizado,
pois me coloquei no contexto estudado para compreender a complexidade, tendo sido gerados
insights para uma interlocução. Através de uma observação informal, mas dirigida e centrada
nos comportamentos e fatos de interesse para o problema de estudo, contudo, necessário que
imponha-se o sigilo das pessoas com as quais as informações foram obtidas por questão de
ética.
Quanto à pesquisa de campo, esta foi realizada com a família adepta de Educação
Domiciliar impetrante do processo judicial, posto que seus integrantes constituem fonte
indispensável do estudo. Foram as vozes da família abordadas em seu próprio meio, sendo os
dados colhidos diretamente onde ocorrem, por meio de observação e também através dos
levantamentos realizados por meio de entrevistas (surveys) e, ainda, pela consulta aos autos do
processo judicial na íntegra 40.
Para minimizar críticas à credibilidade e confiabilidade dos resultados, busquei utilizar
múltiplas fontes e a triangulação dos dados e evidências das diversas fontes consultadas, sendo
que o processo de análise das evidências passou pelas seguintes fases: transcrição fidedigna das
evidências coletadas, descrição detalhada das evidências coletadas, análise das evidências com
base nos principais conceitos e cruzamento das evidências coletadas entre os casos.
Ainda que haja subjetividade no processo de análise das evidências em um estudo de
caso, o pesquisador precisa ser imparcial e ético, usar a razão em vez da emoção e avaliar os
resultados de forma coesa com os pressupostos teóricos, dentro dos padrões metodológicos e
objetivos definidos.
No que de refere à utilização da entrevista como técnica para obtenção de dados e
evidências, foi escolhida a do tipo semiestruturada, com algumas perguntas sendo
encaminhadas à família de Valentina, mas havendo liberdade para que os integrantes da família
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Ainda que o processamento do RE 888.815 tenha sido convertido em processo eletrônico em meados de sua
tramitação, todas as peças processuais e manifestações ocorridas entre a propositura do mandado de
segurança e o acórdão irrecorrível do STF foram catalogadas, salvas em arquivo digital, bem como impressas
e encadernadas para permitir uma consulta rápida sempre que necessário.
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falassem o que lhes aprouvesse. Dessa forma, garantiu-se um “clima” mais informal,
permitindo maior naturalidade nas respostas e, consequentemente, mais fidedignidade. Com a
transcrição das entrevistas, ingressei na fase de análise das mesmas, realizando um exame
apreciativo e crítico, conjugando com os subsídios bibliográficos.
A pesquisa bibliográfica tomou como premissa investigações anteriores sobre a
Educação Domiciliar e temas análogos, bem como livros, artigos e demais impressos que foram
consultados e suas respectivas análises prestando-se a traçar um panorama da forma como a
escola é identificada por diversos atores sociais e que lugar essa instituição ocupa para cada um
deles, a fim de analisar a eventual possibilidade, assim como as dificuldades, da inserção da
Educação Domiciliar no Brasil como uma alternativa ao espaço hegemônico da escola. A
pesquisa bibliográfica também serviu, em especial, ao capítulo que cuidou dos intelectuais da
educação que se ocupam da temática, posto que suas obras foram minuciosamente consultadas
e o diálogo que se formou, permitiu estabelecer relações entre esses intelectuais, suas teorias e
a Educação Domiciliar na contemporaneidade.
No que tange à pesquisa documental, a mesma ocorreu com a utilização de imagens,
notícias midiáticas, filmes, legislação e (outros) processos judiciais, a partir de um tratamento
analítico originário desses textos de múltiplas linguagens que, de forma secundária, tiveram o
objetivo de ampliar o arcabouço empírico do estudo, de modo que serviram de suporte para
compreensão do cenário e do entorno de discussão acerca da Educação Domiciliar e,
especificamente, para contextualizar as condições do meio em que se desenvolvia a tramitação
do processo-fonte, o RE 888.815.
A pesquisa de campo, ao utilizar a técnica da entrevista para a coleta de informações
acerca do cotidiano da família de Valentina que, adepta do ensino domiciliar, impetrou
mandado de segurança na comarca de Canela/RS, desencadeando o processo judicial
paradigma, já que foi o primeiro a inaugurar a manifestação do STF sobre a temática, serviu
para aproximação entre pesquisador e objeto de pesquisa, o que torna o estudo mais humanizado
e, consequentemente, social. O primeiro contato direto com a família gaúcha ocorreu por meio
das redes sociais, numa busca pelos nomes de Valentina e de seus pais. Num dos posts da mãe
de Valentina havia seu telefone pessoal de contato, pois ela anunciava um cãozinho para
adoção. Por esse telefone foi possível estabelecer um contato mais próximo que gerou conversas
informais que permitiram descrever muitas das características do cotidiano da família
homeschooler. Com a pesquisa já mais adiantada, próxima da conclusão, por email, foi
encaminhada uma série de perguntas por escrito, objetivando descrever as impressões, a
organização e a sistematização do processo empreendido pela família na educação de Valentina
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(e dos outros três filhos do casal Moisés e Neridiana Dias). Por outro viés, também as razões
que levaram a família a resistir à obrigatoriedade escolar, à margem da imposição estatal, foi
objeto de investigação e análise através dos diálogos pelo whatsapp e também da entrevista
realizada no momento de finalização da pesquisa de campo, após a decisão final do STF no
processo judicial movido pela família visando garantir o direito de Valentina estudar “na casa”
e não necessariamente na escola.
Mapear particularidades e o cotidiano da família homeschooler motivou as entrevistas,
e permitiu traçar um perfil da família educadora que ensina os filhos sem enviá-los a uma
instituição escolar. Paralelamente à observação específica da família de Valentina, através de
entrevistas e troca de mensagens, secundariamente, foi mantido contato com algumas outras
famílias adeptas da Educação Domiciliar, em especial com um grupo nacional de famílias que
estão submetidas a processos judiciais na condição de rés, pois, uma vez denunciadas, passaram
a responder pelo descumprimento da obrigatoriedade de matrícula em instituição escolar oficial
(pública ou privada) e, não raro, pelo crime de abandono intelectual, previsto no código penal
brasileiro. Também através das publicações da Associação Nacional de Educação Domiciliar
(ANED), disponíveis em seu site oficial na internet 41 , características e motivações de famílias
adeptas da Educação Domiciliar puderam ser identificadas, permitindo corroborar com as
observações realizadas na família de Valentina e, dessa forma, revelar similitudes e diferenças,
em que se aproximam e em que se afastam os pensamentos e as atitudes dos pais e mães que
optam por educar os filhos na casa. Vídeos da rotina e de depoimento de famílias
homeschoolers, disponibilizados nos canais de rede social da ANED, também serviram para
construir um entorno sistematizado e contextualizar o processo judicial e a família de Valentina,
enquanto estudo de caso, num ambiente mais amplo, o da comunidade homeschooling brasileira
que, embora uma minoria social, constitui objeto de interesse para estudos acadêmicos como
este.
Tratando-se de uma investigação com abordagem qualitativa e utilizando-se uma
diversidade de ferramentas e técnicas para coletar e interpretar as informações que,
inegavelmente, possuem certa carga de subjetividade, o fato de envolver diferentes segmentos
sociais, quais sejam, intelectuais da educação, famílias adeptas de Educação Domiciliar e
integrantes do poder judiciário, colocou a pesquisa num caminho onde cada um dos segmentos
citados puderam ser “ouvidos” e “disseram” suas impressões acerca da escola, como lugar de
aprendizagem formal, e também da Educação Domiciliar

41

Disponível em https://www.aned.org.br/. Acesso 05 jan 2020.
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Além disso, a pesquisa envolve diferentes segmentos, quais sejam: teóricos e
intelectuais da educação, integrantes de famílias adeptas de Educação Domiciliar e membros
do judiciário nacional. Cada um desses segmentos foi ouvido para que pudessem “dizer” suas
impressões acerca da escola, como lugar de aprendizagem formal, e acerca da Educação
Domiciliar, como modalidade de ensino em perspectiva de regulamentação.
A metáfora das vozes foi eleita para ser o “fio condutor” desta pesquisa e surgiu em
razão da existência de segmentos, os mais variados, que estão relacionados à temática da
Educação Domiciliar e da escola de matrícula e frequência obrigatórias. Foi preciso ouvir esses
segmentos, de modo que, como num debate, se tornasse possível, entrelaçadas as opiniões,
motivações e argumentos, construir um panorama atual da Educação Domiciliar no país.
Quando diferentes instituições e sujeitos precisam ser “ouvidos”, para que seus
interesses, aparentemente conflitantes, possam se encontrar em um ponto de equilíbrio, isso é
parte do processo republicano e democrático. Para Gilles Deleuze, “não basta dizer ‘a
instituição é útil’, ainda é preciso indagar: a quem é útil?” (DELEUZE, 1991, p. 135).
Considerando que uma das características dos regimes democráticos é a coexistência de
diversas instituições, natural que haja também muitas vozes representativas dessas instituições
e, consequentemente, com diversidade de interesses e, não raro, conflitantes. Sendo assim,
seguindo o raciocínio de Deleuze e levando em consideração as vozes das instituições presentes
neste estudo, quais sejam, Estado e Família, não basta dizer “a escola é útil”, mas a quem a
escola é útil?” Não basta dizer “a educação ‘na casa’ é útil”, mas a quem a educação ‘na casa’
é útil?”.
Mas, para dizer, será preciso ouvir. Ouvir as vozes de intelectuais que pregam uma
educação por via da escola obrigatória, mas também daqueles quem a criticam. Ouvir as vozes
de famílias que pretendem uma educação mais livre, sem as obrigatoriedades dos espaços
escolares, mas também de quem enxerga nessa modalidade de ensino um perigo à democracia
conquistada e aos direitos das crianças e dos adolescentes. Ouvir as vozes das autoridades
investidas e empoderadas com a função da decisão, pois são os governantes, legisladores e
juízes que acabam sendo a voz final. Assim, as diferentes vozes têm que ser ouvidas, a fim de
que se possa concluir com mais segurança sobre o tema.
Ouvindo as vozes dos intelectuais, dentro do âmbito relacionado a esta pesquisa, tornouse possível sustentar, em bases bibliográficas, os diálogos e discussões entre os
posicionamentos divergentes daqueles que defendem a instituição escolar como exclusivo lugar
de desenvolvimento do ensino e daqueles que acreditam na liberdade de ensino e de concepções
pedagógicas materializadas, por exemplo, na Educação Domiciliar. Em diálogo, os intelectuais,
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cujas vozes foram expostas no processo judicial impetrado por Valentina, permitiram descrever
os alicerces dos debates em torno do ensino domiciliar. Além das vozes dos intelectuais
expostas no RE 888.815, algumas outras foram convidadas para que o diálogo se fortalecesse.
Ao propor, na pesquisa, a tarefa de ouvir a voz de Valentina e de sua família, a intenção
foi demonstrar como sua família, uma das pioneiras na discussão e reivindicação do pretenso
direito à Educação Domiciliar, representante, portanto, dos interesses de tantas outras famílias
que constituem o grupo, ainda que uma minoria social, daqueles que lutam pelo reconhecimento
da prática de homeschooling no Brasil, chegou ao STF para garantir o seu direito. Mais do que
ouvir as vozes de uma família que, num estudo de caso, presta-se a indicar um ponto de partida
para comparação com estudos futuros, foi possível penetrar no universo cotidiano de quem opta
por educar os filhos na própria casa e essa não se mostrava como uma tarefa fácil. Previa a
possibilidade de me deparar, talvez, com pessoas de pensamento individualista e radical, pois
assim eram descritos nos espaços de estudo e pesquisa aos quais eu tinha acesso até então.
Problematizava que pessoas firmes em suas opiniões podem ser mais difíceis de lidar e, além
disso, teria que ingressar no íntimo de suas rotinas e pensamentos, sem possuir a intimidade
suficiente para isso e sem querer me intrometer em qualquer aspecto que fosse. Enfim, seria
necessário enfrentar os medos.
Além da família de Valentina, objeto deste estudo de caso, também foi possível realizar
outros contatos, em grande parte por meio de redes sociais, com outras famílias que educam
“na casa”. Esse fato foi fundamental para permitir uma aproximação da realidade de quem
educa os filhos sem os enviar à escola e, com isso, uma compreensão de um meio tão restrito.
Em que pese o estudo de caso ter se concentrado especificamente no processo movido pela
família de Valentina, conhecer o ambiente de outras famílias homeschoolers foi fundamental
para coletar evidências da prática da Educação Domiciliar e, dessa forma, compreender essa
prática, as motivações e o cotidiano da família de Valentina.
Enfim, as vozes do poder judiciário. Desde o início, ao optar por um estudo
interdisciplinar, que estabeleceria relação entre dois ramos do conhecimento aos quais minha
atuação profissional sempre permitiu caminharem juntos, quais sejam, a Educação e o Direito,
já previa que o ápice da satisfação na pesquisa viria com a possibilidade de análise da
manifestação do poder judiciário a respeito da temática da Educação Domiciliar. Quando se
tornou possível a análise completa da demanda judicial, da petição inicial ao acórdão
irrecorrível da Suprema Corte, operou-se em mim um grande contentamento, pela oportunidade
de, não só conjugar as áreas de meu interesse de estudo, pesquisa e trabalho, como também
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ampliar minha contribuição ao campo de pesquisa com um estudo de caso contemporâneo e
que ainda vai render subsídios para impulsionar outros estudos sobre o assunto.
Para a composição dos estudos que culminaram na descrição e análise das vozes do
poder judiciário, visitei o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de uma consulta física ao
processo constituído pelo agravo convertido no recurso extraordinário 888.815, único que
discute a constitucionalidade da Educação Domiciliar, embora o mesmo esteja totalmente
disponível no site do STF, tendo sido convertido em processo eletrônico em meados de sua
tramitação. A intenção era também manter contato pessoal com os assessores dos ministros da
Suprema Corte e colher impressões daqueles que auxiliam diretamente na redação dos votos
dos ministros a respeito desse julgamento. A visita foi agendada com a assessoria de gabinete
do ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE 888.815. Na ocasião, participei de sessão
plenária do STF e pude colher impressões dos modos e meios de julgamento que fazem parte
daquele Tribunal Supremo, além de conhecer sua história de constituição, instalação e
desenvolvimento ao longo dos anos em que atua como a corte máxima da justiça brasileira.
Em outra ocasião, acompanhei o assessor jurídico da Associação Nacional de Educação
Domiciliar (ANED), Alexandre Magno Fernandes Moreira, e o assessor da Home School Legal
Defense Association (HSLDA), Michael Donnely 42, que estiveram no STF, em audiência
pessoal com a equipe de gabinete do ministro Luís Roberto Barroso (relator do RE 888.815) e
puderam entregar um dossiê da atuação da HSLDA junto ao poder judiciário norte americano,
na intenção de fornecer subsídios para que os ministros da Suprema Corte pudessem
compreender a situação das famílias educadoras da forma como realmente acontece e não
apenas baseados em notícias midiáticas, muitas vezes falaciosas.
Após as duas visitas in loco, providenciei a impressão completa dos autos do processo,
constituído por três volumes e mais de 400 páginas, além de um volume extra contendo a versão
impressa dos votos e manifestações de todos os ministros por ocasião do julgamento em
plenário do RE 888.815, no dia 12/09/2018. Realizada uma minuciosa leitura e destaque das
informações consideradas relevantes para a pesquisa, foram tabeladas as manifestações dos
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Michael P. Donnely é um dos diretores da organização internacional Home School Legal Defense
Association, fundada em 1983, nos EUA, por dois advogados e pais que educavam os filhos em casa, Mike
Farris e Mike Smith. Por considerarem a Educação Domiciliar um conceito milenar onde os pais ensinam os
próprios filhos em casa, não sentiam-se confortáveis pela situação de algumas famílias que, tendo escolhido
uma rota “não tradicional” para a educação dos próprios filhos, frequentemente enfrentassem oposição e
desafios legais e burocráticos. Decidiram, então, oferecer defesa jurídica e promover o direito constitucional
dos pais de direcionar a educação de seus filhos e proteger a liberdade das famílias, reunindo-as em uma
associação e baixando os custos gerados para essa defesa. Informações disponíveis em
https://hslda.org/content/about/. Acesso 05 jan 2020.
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intelectuais da educação, da família de Valentina, dos amici curiæ 43 e dos ministros do STF.
Cada uma dessas informações obtidas e catalogadas, foram tratadas por meio de análise e
constituem o corpus documental dos capítulos desta tese doutoral. Contudo, antes de anunciálos, ainda resta esclarecer a revisão de literatura e apresentar o referencial bibliográfico em que
se subsidia o presente estudo.
1.3

Entre vozes e silêncios: as realidades e o ideário da Educação Domiciliar no Brasil
A naturalização da escola como única forma de prover educação vem sendo, faz tempo,

questionada. A partir deste e de outros questionamentos, um número crescente 44 de pessoas e
famílias tem fortalecido a convicção de que a escola pode não ser a única forma, como se
imagina, para desenvolver em todos, de modo satisfatório, a intelectualidade e a sociabilidade 45.
Baseando-se em princípios fundamentais como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana 46,
a liberdade de consciência e de crença 47, a autonomia familiar 48, o direito das minorias 49, dentre
outros, associando tais princípios constitucionais a duras e comprovadas críticas em relação à
instituição escolar, aqueles que advogam a viabilidade de existência consentida de uma
educação na casa, defendem novas possibilidades de educação, de acordo com a pluralidade de
visões de mundo no século XXI.
Levando em conta minha trajetória de formação acadêmica, que engloba a Educação e
o Direito, ao defender a dissertação de mestrado, foi possível compreender, historicamente, o
processo de obrigatoriedade escolar que afastou a Educação Domiciliar nos seus aspectos legais
e jurídicos. Contudo, durante a pesquisa, o contato com decisões judiciais envolvendo famílias
que, mesmo à margem da legislação educacional, continuam optando por educar seus filhos em
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No capítulo que trata das vozes do judiciário, o instituto do amicus curiæ será plenamente esclarecido,
podendo ser dito, de início, que se trata de uma intervenção no processo daquele que pode contribuir para a
solução da lide, mas não seja parte na demanda proposta. Vem em auxílio dos julgadores.
Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), o número de famílias que realizam
Educação Domiciliar com os filhos dobrou em um ano e hoje já são mais de 6 mil crianças educadas na casa.
Entretanto, esses números podem não expressar a realidade, já que a clandestinidade é característica dos
adeptos dessa modalidade de educação ou desse estilo de vida, tendo em vista a obrigação legal de matrícula
em instituição escolar.
Registre-se que frequentemente o termo utilizado pelos estudiosos do tema é a “socialização”. Contudo,
sociabilidade indica ser mais adequado, tendo em vista que significa a “característica do que é sociável”, ao
passo que socialização significa “transformação de uma estrutura político-econômica para o regime
socialista”.
Art. 1º, III CRFB (BRASIL, 2012, p. 15)..
Art. 5º, VI CRFB (BRASIL, 2012, p. 17).
Art. 5º caput CRFB (BRASIL, 2012, p. 16). Embora não de forma literal, o princípio da autonomia familiar
decorre da liberdade prevista no rol dos direitos fundamentais.
Art. 3º, III CRFB (BRASIL, 2012, p. 16).
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casa, fez surgir a confirmação de que, embora influenciado por uma vertente democrática, nosso
país parece não garantir liberdade suficiente, quanto ao direito à educação, para que as famílias
escolham a metodologia que melhor se adequa aos seus filhos. Vigora um intenso
intervencionismo estatal neste aspecto. Diante desta possibilidade, manter os filhos fora da
escola, à margem da previsão legal que exige matrícula obrigatória em escola, gera intensa
insegurança jurídica, fato que precisa ser analisado e comprovado (ou negado), demonstrando
a relevância de uma pesquisa que explore o movimento da Educação Domiciliar e a eventual
viabilidade, social e jurídica, de sua regulamentação no país, a partir da oitiva de diferentes
vozes.
A Educação Domiciliar constitui um fenômeno educacional, não restam dúvidas.
Contudo, ainda faltam dados de pesquisa sobre esse fenômeno no Brasil e uma maior
exploração da temática, ainda que alguns pesquisadores já tenham dado certos passos quanto
ao assunto. Será necessária uma incursão sobre outras vertentes da matéria, a fim de identificar
a eventual condição de o sistema educacional brasileiro conviver com uma educação formal
sem que seja provida exclusivamente pela via escolar. Seria possível incorporar a prática da
Educação Domiciliar no sistema educacional brasileiro sem ofensas ao projeto republicano, aos
princípios democráticos, à democracia e à cidadania?
Na apresentação do livro O legado educacional do século XX no Brasil, Almeida (2014)
afirma que a escola foi, em especial durante o século XX, elevada à categoria de instituição
privilegiada, onde a educação deveria ser ministrada formalmente. Esse processo, entretanto,
teve início bem antes. Vinícius Teixeira Santos (2017), analisando a inspetoria da instrução
pública, institucionalizada em 1854, afirma que “a escola para se legitimar enquanto agência
fundamental para a difusão da instrução [...] travou uma longa luta para se consolidar no plano
simbólico e administrativo” (SANTOS, 2017 p. 2). A hegemonia da escola estava fundada na
necessidade de elevar a nação brasileira a um patamar próximo das nações civilizadas. Assim,
observam-se ações estatais, ainda no oitocentos, para legitimação da escola, enquanto espaço
privilegiado, com o objetivo de difundir, entre as classes populares, os valores, os saberes e os
hábitos que as elites dirigentes concebiam, para que o Brasil se tornasse um país “ordenado e
civilizado”, tendo, inclusive, em várias propostas, a existência de aspectos coercitivos e
repressivos como, por exemplo, multas e até prisão para quem não colocasse os filhos na escola
(SANTOS, 2017, p. 18).
A trajetória de inserção do princípio da obrigatoriedade escolar na legislação brasileira
foi um processo longo que atravessou a fase imperial e republicana, consolidando-se, apenas,
na fase contemporânea, muito recentemente. Com base em pesquisas anteriores (KLOH, 2014),
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percebe-se uma constante preocupação das autoridades brasileiras quanto à educação e
especialmente quanto à instalação de escolas que, também segundo Vinícius Teixeira Santos
(2017), era a instituição que, naquele momento, meados do século XIX, “constituía a outra face
das tentativas de controle” (SANTOS, 2017, p. 18). Tímida, a Constituição de 1824 apenas
estabeleceu a gratuidade da instrução primária para os cidadãos (e não para todos), bem como
a previsão da existência de colégios e universidades. Com a descentralização da
responsabilidade educacional para as províncias, a falta de recursos permitiu que o setor privado
assumisse o papel da educação escolar, o que acabou gerando “seletividade e elitismo
educacional” (RIBEIRO, 1993, p. 17).
O debate a respeito do ensino obrigatório permaneceu até a Constituição de 1891,
embora a Carta Republicana não tenha expressamente se referido ao tema, o que, de antemão,
soa especialmente estranho, pois não é coerente que um regime que tenha na educação e na
escola seus principais propulsores deixe de estabelecer princípios mínimos para a tutela do
direito/dever à educação. Somente na década de 1920, sob a influência do movimento
escolanovista, os seus representantes defendiam, dentre outros princípios, a obrigatoriedade da
educação numa escola única (SAVIANI, 2010, p. 245). Assim, segundo estudos anteriores, na
Constituição de 193450 foi a primeira vez que se associou a obrigatoriedade da educação
exclusivamente pela via da instituição escolar (KLOH, 2014, p. 30), o que não se nota
textualmente nem na Constituição seguinte, de 1937, nem na de 1946. Da mesma forma, a
Constituição de 1967 não fez referência explícita ao ensino obrigatório em instituição escolar.
A discussão permaneceu no plano das suposições e opiniões, já que as legislações
infraconstitucionais faziam referência a uma frequência obrigatória às escolas.
Somente na contemporaneidade, portanto, com a Constituição de 1988 e suas diversas
emendas, interpretada em conjunto com o Estatuto da Criança e do Adolescente 51, há a previsão
de matrícula obrigatória na rede regular de ensino, entenda-se nas escolas.
Diante de todo esse tensionado processo, a escola foi elevada à categoria de instituição
exclusivamente responsável pela educação formal e pelos processos, reconhecidamente válidos,
de aprendizagem. O presente estudo problematiza essa afirmativa a partir do processo RE
888.815 e analisa como os envolvidos na discussão constante dos autos do processo (vozes)
veem as possibilidades e as dificuldades do ensino domiciliar ser legalizado no Brasil.
50

51

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)..
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.
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Partindo de quatro categorias de análise, embasadas em conceitos de autores clássicos
do pensamento sociopolítico, o Quadro 1 antecipa e sintetiza a linha de análise metodológica
na qual foram submetidas as vozes do processo RE 888.815

AUTOR

OBRA E EDIÇÃO

CONCEITO (SÍNTESE)

REPÚBLICA

José
Murilo de
Carvalho

A formação das
almas: o imaginário
da República no
Brasil (2017)

A educação sempre esteve a serviço da difusão republicana e
constitui, através dos espaços onde é desenvolvida, objeto de
disputa permanente pelo controle social e instrumento para
realização do ideário republicano; pela escola seriam
“formadas as almas” da república.

DEMOCRACIA

José
Afonso da
Silva

Curso de Direito
Constitucional
Positivo (1997)

Compreende a realização dos valores da igualdade, liberdade
e dignidade da pessoa humana, circunscrita a um processo de
convivência humana; em suma, democracia sustenta-se no
tripé: igualdade, liberdade e maioria.

LIBERDADE

Stuart Mill

Sobre a liberdade
(2011)

É ilegítima toda interferência estatal em assuntos do âmbito
individual; a pluralidade de caminhos e a diversidade de
situações é condição necessária para o desenvolvimento
humano; aos pais compete o dever de garantir educação
adequada aos filhos, sob pena de sofrer consequências
previstas com antecedência, cabendo ao Estado o dever de
certificar o cumprimento dessa obrigação parental.

CIDADANIA

Quadro 1 - Categorias de análise metodológica, seus autores e conceitos

José
Murilo de
Carvalho

Cidadania no
Brasil: o longo
caminho (2012)

É através do processo de educação que as pessoas constroem
sua cidadania; sendo um fenômeno complexo,
necessariamente deve combinar liberdade, participação e
igualdade; trata-se de um conceito construído pelo momento
histórico e, por isso, mutável ao longo do tempo.

Fonte: A autora, 2019.

No Quadro 1 é possível visualizar, de modo compilado, que as categorias de análise
eleitas para serem contrastadas com as vozes dos intelectuais, das famílias e do judiciário têm
estreita ligação com a temática educacional, bem como com a modalidade domiciliar do ensino,
prestando-se a gerar ponderação entre as vozes e os institutos político-sociais que sustentam a
base legislativa constitucional do Brasil, quais seja, ideais republicanos, princípios
democráticos, liberdade e cidadania.
No que tange às categorias de análise, em especial ao conceito de liberdade, a teoria de
John Stuart Mill [1806-1873], exposta em Sobre a liberdade, cuja primeira edição data de 1859,
mas que continua sendo repetidamente reeditada 52, serviu de fundamento para compreender a
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Em 2019, a editora Vozes, por exemplo, lançou uma nova edição, de bolso e com valor extremamente
reduzido, confirmando o caráter atemporal do pensamento de Stuart Mill quanto à “natureza e os limites do
poder que a sociedade legitimamente exerça sobre o indivíduo”. Na resenha que justifica a reedição de uma
obra que conta com 160 anos, a editora Vozes registrou que a questão está longe de ser nova, mas que, “no
estágio de progresso em que as porções mais civilizadas da espécie entraram agora, ela se apresenta sob
novas condições, e requer um tratamento diferente e mais profundo”.
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relação entre governo e sociedade, já que ela se apresenta como defesa da individualidade e de
sua autonomia diante da sociedade e do Estado. Mais que uma ideia de liberdade pessoal, o
conceito de Stuart Mill passa por questões sociais, o que fez com que servisse de aporte teórico
para a discussão da Educação Domiciliar nas vozes envolvidas no processo judicial que debateu
a questão até o Supremo Tribunal Federal. O fato de Mill nunca ter ido à escola e ter sido
educado em casa, por seu pai, o que era uma prática comum no século XIX, também colaborou
para a escolha de seus estudos como fundamento teórico, tendo em vista que ele mesmo teria
vivido a liberdade educacional em sua formação e, provavelmente, absorvido conceitos dessa
liberdade para exposição de sua teoria.
Segundo a tese de Stuart Mill em Sobre a Liberdade, será ilegítima toda interferência,
por parte do Estado ou de outros indivíduos, em assuntos que só dizem respeito ao próprio
indivíduo. Assuntos que se relacionem a sentimentos, opiniões, gostos, objetivos de vida e
associações voluntárias de pessoas, desde que não impliquem dano a outros, não podem sofrer
interferência (MILL, 2011). O filósofo britânico atribui o desenvolvimento europeu justamente
à pluralidade de caminhos adotada pelos diversos países, mas critica que esse fator estaria em
declínio por volta de meados do século XIX, justamente pela diminuição da diversidade de
situações, condição necessária ao desenvolvimento humano. E afirma literalmente que todo
aumento da escolaridade obrigatória promove a redução da diversidade de situações porque a
educação expõe as pessoas a influências comuns, dando-lhes acesso ao mesmo conjunto geral
de fatos e de sentimentos. A ideia de liberdade em Stuart Mill, diretamente ligada à questão da
educação, sua obrigatoriedade e sua prestação exclusiva pelo Estado, aproxima-se de uma
oposição quase radical à proposta da educação estatal. Para ele, a premissa de que o Estado
deva impor uma escolaridade mínima obrigatória a todos os cidadãos tornou-se uma verdade
que, por isso, desencoraja qualquer ato que não a reconheça ou não a defenda. Mill não nega
que, um dos mais importantes, dentre os deveres que competem aos pais está o de garantir uma
educação adequada. Contudo, pelo conceito de liberdade que adota, essa é uma obrigação do
progenitor que, caso não a cumpra, sofrerá as consequências previstas antecipadamente
cabendo ao Estado o dever de se certificar do cumprimento dessa obrigação. Segundo John
Stuart Mill,
se o governo se decidisse a exigir que todas as crianças tivessem uma boa educação,
podia poupar-se ao trabalho de fornecer a educação. Podia deixar a cargo dos pais
obterem a educação onde e como entendessem, e contentar-se em ajudar a pagar as
propinas das crianças mais pobres, e suportando o custo total dos gastos escolares dos
que não tivessem qualquer pessoa que lhas pagasse (MILL, 2011, s/p).
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As objeções de Stuart Mill, com base em sua concepção de liberdade, a uma educação
estatal não se referem à imposição da educação por parte do Estado, mas sim ao fato de o Estado
tomar para si a responsabilidade de dirigir a educação, já que “uma educação estatal geral é um
mero estratagema para moldar as pessoas de tal modo a que sejam extremamente iguais umas
às outras” (MILL, 2011, n/p). Em suma, a relação entre igualdade e liberdade não pode
sacrificar esta última em nome do poder e do controle, uma vez que “uma educação estabelecida
e controlada pelo Estado devia apenas existir, [...], como uma entre muitas experiências em
competição, conduzidas com o objetivo de dar o exemplo e estimular, para fazer as outras seguir
certo padrão de excelência” (MILL, 2011, n/p).
Enfim, porque Stuart Mill não afasta a educação obrigatória, mas realiza uma projeção
dela sob critérios e princípios de liberdade social, sua concepção de liberdade foi adotada por
este trabalho, na medida em que sustenta os fundamentos da tese.
A respeito da categoria dos ideais republicanos que definem as bases de sustentação do
projeto da república brasileira, ancorou-se a pesquisa em José Murilo de Carvalho,
especialmente no seu A formação das almas: o imaginário da República no Brasil, cuja
primeira edição foi lançada em 1990. É notório que o projeto republicano brasileiro jamais
esteve firmemente estabelecido. Fala-se em “projetos republicanos”, já que três eram as
correntes que disputavam a definição da natureza do regime inaugurado em 1889: o liberalismo,
o jacobinismo e o positivismo (CARVALHO, 2017, p. 9). Portanto, desde os tempos de sua
concepção, a república brasileira já apresentava conflitos de identidade e, ainda hoje, talvez seja
temerário afirmar que há uma consolidação do ideário republicano no Brasil.
A educação, contudo, sempre esteve a serviço da difusão republicana quando, por
exemplo, utilizou-se do processo educacional e da disciplina de educação moral e cívica 53 para
deslegitimar simbolicamente o sistema monarquista e para formar cidadãos republicanos
(ALONSO, 2016, p. 37). Ainda que haja quem identifique que “um projeto efetivamente mais
inclusivo de república, entendido como de maior participação popular pelo voto e de políticas
públicas mais voltadas para questões como educação e trabalho, não integrava efetivamente o
escopo de visão e de propostas políticas” nem dos conservadores nem dos liberais, os dois polos
diversificados da coalizão política do processo de inauguração da república, na visão de Angela
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Cita-se, pra fins de ilustração, dada a coincidência que une o autor do livro e a pesquisadora deste trabalho, o
livro Ensino Cívico, de Sílvio Romero. Lançado em 1890, a obra pretendia formar cidadãos e era destinado
às classes primárias, a fim de que os “jovens patrícios” pudessem se apropriar do nacionalismo e, com isso,
da capacidade de contribuir para a construção e consolidação da república que nascia. Sílvio Romero é o
patrono da cadeira n. 38 da Academia Petropolitana de Educação que, desde 05 de outubro de 2019, passou a
ser ocupada pela autora deste estudo, substituindo o acadêmico Monsenhor Paulo Elias Daher Chedier.
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de Castro Gomes ao prefaciar A República Revisitada, de Cláudia Maria Viscardi e José Almino
Alencar (2016, p. 7).
Se o projeto republicano apresenta, desde a fase de concepção, passando pela de
gestação e afirmação, uma certa liquidez quanto às suas bases e objetivos, ainda hoje se padece
com essa fragilidade e, não raro, vivencia-se as consequências da “quebra dos pilares da
República” (SANTOS, 2017, p. 359). O projeto republicano ainda não se consolidou. E, para
compreender o papel da educação nesse processo, necessário identificar o ideário republicano
e sua relação com o modo de prestação educacional, seja exclusivamente escolar ou
opcionalmente domiciliar.
E foram os estudos de José Murilo de Carvalho escolhidos para direcionar a tese como
categoria de análise na perquirição das vozes presentes no processo-fonte, a fim de possibilitar
um embasamento acerca dessa categoria que tanto se conclama como impeditiva de uma
prestação educacional que divirja da educação escolar/estatal.
É em José Murilo de Carvalho que se apoia a pesquisa para afirmar, como categoria de
análise, que o projeto da república brasileira, como parte integrante da legitimação do novo
regime político implantado, utilizou-se da “manipulação do imaginário social [...] no esforço
de criar um novo sistema político” e, como instrumento, a educação pública era indispensável
porque significaria “formar as almas”, seguindo-se o modelo revolucionário francês de um
século antes. Sendo assim, como em todo momento de “redefinição de identidades coletivas”,
tanto no nascimento da república quanto no seu aniversário de cento e trinta anos, bem como
no intervalo entre esses dois acontecimentos, parece estar o Brasil em constante, ora mais ora
menos, processo de “mudança política e social” (CARVALHO, 2017, p. 11) de onde concluise por um estado permanente de disputa pelo controle social, em especial para esta pesquisa,
com relação aos “espaços do conhecimento” 54 (na escola e/ou “na casa”).
E dentre as “utopias republicanas” (CARVALHO, 2017, p. 17) há a chamada “escola
republicana” derivada de intensas “discussões pela democracia, pela federação e pela
educação”, cuja representação, em meio à crise e decadência monárquicas, era de uma
“redenção da nação” por meio da instalação de uma escola renovada, que se distanciasse do
“atraso”, “precariedade”, “sujeira”, “escassez” e do “’mofo’” das escolas imperiais. Contudo,
“a escola primária brasileira não foi uma invenção republicana, tampouco uma novidade fin-de
siécle”, mas era necessário, por necessidade de afirmação republicana, que se abandonasse
completamente a experiência do Império, em que pese ter sido, sob o regime monárquico,
54

Conforme apreendido da obra de Jaqueline Vieira Aguiar, “Princesas Isabel e Leopoldina: educadas para
governar” (2015).
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“notável o desenvolvimento dos serviços de instrução, de rede de escolas muito diversas
(públicas, particulares, domésticas), conforme a realidade de cada uma das Províncias”
(SHUELER e MAGALDI, 2008).
A educação republicana, portanto, precisava negar qualquer característica ou resquício
que a aproximasse da educação realizada durante o período imperial, dentre eles a
“descentralização na gestão da instrução pública”, cuja interpretação por alguns historiadores
da educação é no sentido de que esse fator constituia-se em “obstáculo ao desenvolvimento da
educação escolar” (SHUELER e MAGALDI, 2008, p. 39). Enfim, o ideal republicano de
educação parece constituir-se na necessidade de um lugar institucionalizado, exclusivamente
dedicado à educação, para que se garantisse um “controle mais efetivo das atividades”
(SHUELER e MAGALDI, 2008, p. 43) e para que esse lugar, legitimado na figura da escola,
servisse às finalidades políticas e sociais de propagação do novo regime implantado no Brasil
assumindo, segundo Alessandra Shueler e Ana Maria Magaldi (2008, p. 44), a representação
do ideal escolar e da verdade educacional.
No que diz respeito aos princípios democráticos, árdua é a tarefa de indicar um conceito
que seja realmente representativo, posto que a palavra democracia ganhou uma carga semântica
exacerbada e, não raro, tem seu conceito, especialmente o de natureza política, desvirtuado e,
assim, capaz de ajustar-se aos mais variados discursos populistas, tendo em vista a crença
universalizada de que a democracia seja o melhor e, quiçá o único regime de governo
legitimamente aceito, posto que assumiu a função de realizar a intermediação entre dois
princípios basilares de um Estado considerado ideal: a liberdade e a igualdade. E, por isso, há
necessidade de se optar por um conceito, a fim de delimitar o sentido de democracia adotado
como critério para a análise metodológica das vozes que se manifestaram no processo RE
888.815 julgado pelo STF, objeto desta pesquisa, cuja investigação se impõe.
Segundo José Afonso da Silva (2005) 55, democracia constitui-se num conceito
abrangente que, dentre tantas outras possíveis significações, pode ser compreendida como a
“realização de valores [tais como] igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana”
(SILVA, 2005, p. 113). Adjetivar qualquer ato ou instituição como democrática tornou-se,
portanto, sinônimo de respeito à vontade da maioria e, por esta razão, validado socialmente.
Entretanto, nem sempre a rotulação “democracia” relaciona-se a um conteúdo que,
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Em que pese reconhecer que trazer para o debate outros conceitos de democracia, e não apenas o definido por
José Afonso da Silva, enriqueceria a discussão, foi feita uma opção por um único autor para que a discussão
não se distanciasse demais da proposta base que era confrontar as vozes do RE 888.815 com as categoria de
análise, dentre elas a democracia.
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efetivamente, se materialize através de valores igualitários, de liberdade e de observância da
dignidade da pessoa humana. Transportando essa ideia para o campo da educação, conforme
tese encampada por Dermeval Saviani, “quando mais se falou em democracia no interior da
escola, menos democrática foi a escola; e, quando menos se falou em democracia, mais a escola
esteve articulada com a construção de uma ordem democrática” (SAVIANI, 2018, p. 39).
Portanto, para que se configure a democracia de uma instituição voltada à educação, parece que
apenas incluir o termo “democracia” não a legitima como tal. Em análise crítica ao movimento
da Escola Nova, para exemplificar a ideia na qual se pretende apoiar a discussão em torno do
conceito de democracia, Saviani relata que até o abandono da busca de igualdade foi, pelos
escolanovistas, justificado em nome da democracia, tendo sido introduzido no interior da escola
“procedimentos ditos democráticos” que serviram a pequenos grupos, no sentido de privilegiar
os privilegiados, legitimando diferenças (SAVIANI, 2018, p. 39).
Enfim, a democracia que se impõe como parâmetro para análise das vozes processuais
do caso Valentina quanto ao pretendido reconhecimento da Educação Domiciliar vai
circunscrever-se, segundo José Afonso da Silva, a um processo de convivência social, baseado
na liberdade, na justiça e na solidariedade. Inevitavelmente uma democracia pluralista que
respeite a pluralidade de ideias, culturas e etnias, pressupondo diálogo entre opiniões e
pensamentos divergentes e permitindo que opções diferentes de organização e de interesses da
sociedade possam conviver harmonicamente (SILVA, 2005, p. 120), sem imposição desta ou
daquela forma como única, desde que conduza à realização de objetivos que privilegiem o
social, mas sim uma autêntica e democrática realização do socialismo que “não seja uma nova
forma de estatismo” (SILVA, 2005, p. 121).
Sendo a democracia não um valor em si, mas um instrumento para a realização dos
valores essenciais de convivência humana, ela não pode ser um “mero conceito político abstrato
e estático”, posto que sua natureza aproxima-se mais de um “processo de afirmação do povo e
de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no decorrer da história”. O
“elitismo democrático” estaria formado, de acordo com a doutrina de Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, a partir de uma democracia que fosse “possível na realidade, ou seja, consistente
no governo de uma minoria formada “conforme a tendência democrática” (SILVA, 2005, p.
127). Contudo, não se legitima essa ideia, pois elitismo, seja de que lado for, opõe-se
absolutamente ao que representa a democracia em sua essência.
Encerra-se a democracia, segundo posição da doutrina, no tripé principiológico:
igualdade, liberdade e maioria. Entretanto, para José Afonso da Silva (2005), e para fins de
análise desta pesquisa, maioria não é um princípio democrático, mas tão somente uma técnica
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que serve à tomada de decisões governamentais de interesse geral, além da liberdade e
igualdade constituírem valores, sendo a democracia um instrumento de realização de tais
valores no plano concreto. São, portanto, princípios fundamentais ou primários da democracia
a soberania popular e a participação (por representação, no caso brasileiro), pois constituem a
base, dando a essência a esse processo que pretende ser do povo, para o povo e pelo povo,
pilares de sustentação do bem-comum.
Enfim, no que tange à categoria analítica da cidadania, opção feita neste estudo em razão
dos fins constitucionais da educação visarem, além da qualificação para o trabalho e do pleno
desenvolvimento da pessoa 56, ao preparo para o exercício da cidadania. Desse modo, pretendese tornar possível a análise das vozes do processo judicial quanto à Educação Domiciliar sob a
óptica de uma ideia (dentre várias que são possíveis) relativa ao conceito e ao preparo para o
exercício da cidadania.
Como afirmou Leandro Karnal (2012, p. 135), “não existe um conceito de cidadania”,
posto que se trata de uma “construção histórica” e, por consequência, mutável ao longo do
tempo. Já em José Murilo de Carvalho, cuja obra Cidadania no Brasil: o longo caminho (2012)
presta-se de base para fundamentar a compreensão de cidadania neste estudo, é possível
constatar que a redemocratização brasileira, a partir de 1985, permitiu o nascimento de uma lei
magna que, tamanha foi sua preocupação com os aspectos de liberdade e de democracia,
recebeu a alcunha de “Constituição Cidadã” (CARVALHO, 2012, p. 199).
Por outro lado, se é por meio da educação que as pessoas tomam conhecimento dos seus
direitos e se organizam para lutar por eles, a ausência de um eficaz processo que conduza à
educação gera obstáculos para a construção da cidadania (CARVALHO, 2012, p 11). Sendo
assim, analisar as vozes que se manifestaram no processo RE 888.815 acerca da Educação
Domiciliar, sob a luz da cidadania, se torna útil e necessário na medida em que indicará o grau
de aproximação e/ou afastamento dessas vozes e da própria educação desenvolvida no âmbito
das casas, e não necessariamente no interior das instituições escolares, quanto ao atendimento
ou ofensa aos princípios relacionados à cidadania.
Segundo José Murilo de Carvalho, “o fenômeno da cidadania é complexo e
historicamente definido”, sendo que necessita combinar “liberdade, participação e igualdade
para todos”. Admite que esse ideal talvez seja “inatingível”, porém serve de critério para julgar
a qualidade da cidadania em cada país (CARVALHO, 2012, p. 8-9). E, como afirma Leandro
56

CRFB, 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”.
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Karnal, cidadania e liberdade são inseparáveis, sendo que, com base em Tocqueville, sustenta
a necessidade de um equilíbrio entre o individualismo, que a própria cidadania impõe, e a vida
em sociedade, limitando-se os “efeitos negativos” eventualmente produzidos no exercício da
cidadania (KARNAL, 2012, p. 150).
Acredita-se oportuno incluir os estudos de Bruce Arai, especificamente sobre a relação
entre cidadania e homeschooling, pois servirá à análise do case brasileiro em estudo, a partir da
óptica de um pesquisador, cuja fala está baseada em observações e pesquisas num país (Canadá)
em que a Educação Domiciliar é aceita e regulamentada como opção para a educação formal,
mesmo que não imune às críticas. Para o professor canadense Bruce Arai 57, não existe um
consenso para o conceito de cidadania, embora alguns elementos sejam comuns, visto que
incluiriam identificação do grupo, direitos, deveres, participação pública e valores comuns.
Todavia, ele conclui que não existe uma “visão única de cidadania aceitável para todos” (ARAI,
1999).
Além disso, nos aproxima de uma nova perspectiva de cidadania, denominada
“cidadania multidimensional” que servirá, muito oportunamente, para nortear as análises das
vozes processuais relacionando Educação Domiciliar e cidadania. Segundo as bases de pesquisa
utilizadas por Bruce Arai, a “cidadania multidimensional” compõe-se de um aspecto pessoal,
outro social, além do temporal e espacial, que busca incentivar as pessoas a refletirem sobre seu
próprio comportamento em relação a outras pessoas, em nível local e global, bem como seus
relacionamentos com o passado e o futuro. Em resumo, a “cidadania multidimensional” tem
por princípios a tolerância, a cooperação, resolução não violenta de conflitos, debates a partir
de argumentos racionais, ambientalismo, respeito aos direitos humanos e participação na vida
cívica. E esse deve se tornar o fundamento filosófico para a formação dos cidadãos, pois numa
“cidadania multidimensional” várias habilidades e diferentes valores podem ser combinados
produzindo diversas, mas não menos válidas, formas de cidadania (ARAI, 1999). E nos serviria
tal conceito para analisar se os que são educados “na casa” e não na escola poderiam se tornar
“bons” cidadãos ou se comprometeriam esse importante viés integrante da república e da
democracia, capaz de permitir o exercício da liberdade que é a cidadania.
As categorias de análise apresentadas, bem como suas principais ideias, são descritas de
forma esquemática no Quadro 2, de modo a permitir ao leitor um instrumento de perquirição
mais conciso e sintético, para que o retome sempre que sentir necessidade de confirmar ou

57

ARAI, Bruce. Homeschooling and the Redefinition of Citizenship. Education Policy Analysis Achives. v. 7,
n. 27, september, 1999.
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questionar alguma relação feita entre as vozes do processo e as categorias de análise pela
pesquisa.
Quadro 2 - Síntese das categorias de análise da pesquisa
IDEAIS REPUBLICANOS

(JOSÉ MURILO DE CARVALHO)

O projeto republicano
brasileiro nunca se
estabeleceu firmemente,
talvez por causa da liquidez
em suas bases e objetivos

O projeto republicano ainda
não se consolidou, em razão
da fragilidade de seus
pilares
A educação estaria a
serviço da difusão
republicana
A escola republicana
deveria ser renovada e se
“distan-ciar do atraso, da
precarie-dade, da sujeira, da
escassez e do mofo”
A educação republicana
necessita de um lugar institucionalizado, exclusivamente dedicado para que se
garanta um controle mais
efetivo das atividades
Há um estado permanente
de disputa pelo controle
social, especialmente dos
espaços do conhecimento
O processo de mudança
política e social é constante
A escola republicana é uma
das utopias da república
A escola republicana
precisava negar qualquer
resquício que a aproximasse
da educação realizada no
Império
A escola seria o lugar de
propagação do novo regime
republicano
Fonte: A autora, 2019.

PRINCÍPIOS
DEMOCRÁTICOS

CIDADANIA
(JOSÉ MURILO DE CARVALHO)

LIBERDADE
(STUART MILL)

Democracia: conceito
desvirtuado

Cidadania é uma
construção histórica e,
por isso, de conceito
mutável ao longo do
tempo

Na relação entre
governo e sociedade

Regime com a função
de intermediar:
liberdade e igualdade

Cidadania é conceito
complexo que combina
liberdade, participação e
igualdade

Defesa da
individualidade e da
autonomia frente à
sociedade e ao
Estado

Convívio harmônico
de opiniões,
pensamentos e
interesses divergentes

Diferentes valores
podem ser combinados
produzindo diversas, mas
não menos válidas,
formas de cidadania

Seria ilegítima toda
interferência em assuntos que só dizem
respeito ao próprio
indivíduo

Realização de
valores: igualdade,
liberdade e dignidade
da pessoa humana

Leandro Karnal confirma
que cidadania e liberdade
são inseparáveis

Não afasta a educação obrigatória,
mas a projeta sobre
princípios de liberdade social

Elitismo opõe-se à
essência de
democracia

Bruce Arai diz que não
existe consenso para o
conceito de cidadania

O aumento da
escolaridade obrigatória reduziria a
diversidade de
situações

Pela realização do
socialismo e não do
“estatismo”

A cidadania multidimensional engloba as facetas
pessoal + social +
tempo-ral e espacial
para refletir sobre o
comportamento em
relação às outras pessoas

(JOSÉ AFONSO DA SILVA)

Respeito à vontade da
maioria

Processo de
convivência social
baseado na liberdade,
na justiça e na
solidariedade

É preciso existir um
equilíbrio entre o
individualismo e a vida
em sociedade

Escolas expõem as
pessoas a
influências comuns
e iguais
Educação estatal
geral é estratagema
para “moldar as
pessoas” de modo
que sejam
extremamente umas
iguais às outras
Se o governo exigir
boa educação, não
precisará fornecê-la

As características sintetizadas no Quadro 2 indicam as ideias que são expressas pelas
fontes bibliográficas escolhidas para embasar as categorias de análise da tese.
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1.4

Nomenclatura e revisão de literatura: um conceito entre muitas vozes
Estabelecidas as categorias de análise que servirão de suporte à metodologia

escolhida para o presente estudo científico, passa-se a esclarecer a questão da nomenclatura do
fenômeno caracterizado pelo ensino sob a responsabilidade da instituição familiar, “na casa” 58.
A educação que exclui a escola como locus obrigatório e privilegiado recebe de
seus adeptos ou estudiosos diversas nomenclaturas, não sendo ainda possível ao campo teórico
de pesquisa eleger uma que fosse universal. Para que isso ocorra, há a necessidade de estudos
que, avançando no conhecimento, imponham uma teoria que estabeleça a designação geral para
este fenômeno. Enquanto esse trabalho não se completa, examina-se o variado uso de
expressões para indicar a Educação Domiciliar. Entre os que discutem essa temática, é possível
encontrar, por exemplo, as seguintes denominações: educação “na casa”, Educação Domiciliar,
homeschooling, educação doméstica, educação desescolarizada, educação em família,
“instrução dirigida pelos pais” 59 e tantas outras nomenclaturas que ainda podem ser criadas para
indicar um tipo de educação realizada sem a institucionalização obrigatória da escola. A
Educação Domiciliar pretende ser uma alternativa à escola na função de desenvolver o potencial
intelectual, físico, espiritual, estético e afetivo existente nas pessoas e, segundo Alexandre
Magno Moreira, da ANED, “consiste na assunção pelos pais ou responsáveis do efetivo
controle sobre os processos instrucionais de suas crianças ou adolescentes” (MOREIRA, 2016,
p. 47).
Essa variável relativa à nomenclatura do fenômeno constitui uma controvérsia
ainda em pauta e diversas terminologias são usadas para referenciar a educação desenvolvida
pelas famílias, sem o envio da criança ou adolescente para uma instituição escolar. O Quadro 3
organiza as nomenclaturas 60 observadas nas referências documentais e bibliográficas
consultadas para a pesquisa.

58

59
60

A expressão “na casa”, cunhada pela professora Maria Celi Vasconcelos (2005), refere-se a uma oposição ao
termo “na escola”. Assim, a educação realizada pela família, seria uma educação “na casa”, no mesmo valor
e patamar da que realizada “na escola”. Sem esquecer que a professora realiza sua observação no contexto da
educação oitocentista, onde a educação doméstica, “na casa”, era prática comum das elites no século XIX.
Expressão sugerida por Alexandre Magno Fernandes Moreira em O Direito à Educação Domiciliar, ebook
produzido pelo assessor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED).
Há, ainda, uma nomenclatura, “educação personalizada”, que começa a despontar como metodologia
pedagógica e procura, na escola, utilizando-se tecnologias, oferecer um meio mais individual para o ensino.
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Quadro 3 - Diversidade de nomenclaturas que designam a educação realizada “na casa”
NOMENCLATURA
LOCAL ONDE É MENCIONADA
É a designação utilizada com maior frequência, está prevista nos
Educação Domiciliar
projetos de lei para regulamentação no país
Costuma ser mais observada nas obras que se dedicam à educação que
Educação Doméstica
se realizava no interior das casas oitocentistas
Termo cunhado na tese de Luciane Muniz Ribeiro Barbosa e também
Ensino em Casa
usado, depois dela, por outros pesquisadores
Essa nomenclatura é mais encontrada nas obras referentes ao século
Educação no Lar
XIX e não tão comum nas discussões mais modernas, embora seja o
termo usado por Carlos Roberto Jamil Cury
Terminologia estrangeira que, traduzida, significa educação escolar
Homeschooling
em casa. Esse termo foi cunhado pelo americano John Holt
Termo usado com a intenção de contrastar a educação na escola (na
Educação na Casa
casa), cunhado por Maria Celi Chaves Vasconcelos
Educação Familiar
Proposto por Édison Prado de Andrade em sua tese de doutoramento
Desescolarizada
Termo cunhado, originalmente (deschooling), por John Holt no livro
Desescolarização
Teach Your Own (1981). Dele derivaram outras terminologias como
unschooling e homeschooling
Sem autoria identificada, esse termo equivale à educação doméstica e
Educação em Casa
não formal
Várias pesquisas usam essa nomenclatura para referir-se à educação
Educação Familiar
oferecida dentro do próprio núcleo familiar
Unschooling
Atribui-se esse termo aos estudos de John Holt
Instrução dirigida
pelos pais
Fonte: A autora, 2019.

Termo usado por Alexandre Magno Moreira Fernandes, assessor
jurídico da ANED 61, em seu livro O direito à educação domiciliar
(2017)

Dentre tantas opções, durante o texto da pesquisa são mencionadas todas as que foram
capituladas, em razão da não consolidação de nenhuma dessas nomenclaturas. Contudo, embora
minha inclinação seja por usar “educação na casa” (VASCONCELOS, 2009) 62, pois é a
nomenclatura que me parece relacionar-se exatamente ao sentido de “educação na escola”,
estabelecendo uma adequada relação terminológica, a nomenclatura mais comum que se repete

61
62

Associação Nacional de Educação Domiciliar.
Maria Celi Chaves Vasconcelos, tratando do tema da educação na casa, usa essa designação para a educação
prestada no âmbito privado do lar. Em 2009, ela escreve texto para compor obra coletiva organizada por
Donaldo Bello de Souza e Sílvia Alicia Martinez. Seu texto, A educação na casa: uma prática das elites
portuguesas e brasileiras no século XIX, traz a nomenclatura “educação na casa” que, depois, foi mantida
pela professora Maria Celi em posteriores trabalhos sobre essa temática como, por exemplo, Educação
doméstica e escolaridade formal do Rio de Janeiro oitocentista (2013), Desafios à escolarização
obrigatória: a inserção do homeschooling na legislação educacional no Brasil e em Portugal (2014) e
Educação na casa: perspectivas de desescolarização ou liberdade de escolha? (2017).
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nesta pesquisa é “Educação Domiciliar” 63, tendo em vista ser a nomenclatura estabelecida nos
projetos de lei que intentam a sua regularização legislativa no Brasil.
Levando em conta subsídios bibliográficos adicionais e a realização da revisão de
literatura, fui trilhando um caminho de leitura afeita à política educacional e ao direito à
educação, vez ou outra, recorrendo a algum estudo histórico. Referências à análise da estrutura
escolar e de seus problemas desencadeadores de uma verdadeira crise da instituição também
tiveram preferência na busca por elementos que permitissem compreender o atual debate
brasileiro em torno do movimento de Educação Domiciliar. Assim, procurei setorizar a
bibliografia auxiliar da pesquisa teórico-conceitual de forma que as obras pudessem ser
analisadas num bloco temático, de acordo com o seu aparecimento nos autos do processo RE
888.815, ou para dialogar com ele.
No primeiro grupo, reuniu-se a bibliografia relativa aos intelectuais da educação que
foram chamados ao processo judicial para legitimar os argumentos direcionados à defesa de um
e/ou de outro espaço do conhecimento. A partir de suas pesquisas e estudos, tiveram suas vozes
postas a esclarecer o fenômeno da escola e a eventual possibilidade e dificuldade na
regulamentação da Educação Domiciliar. Dentre eles, destacam-se João Camilo de Oliveira
Torres (1958), Dom Lourenço de Almeida Prado (1991), Kimberly Yuracko (2008), John Holt
(2006; 2017), Ivan Illich (1971; 2019), Robert Kunzman e Milton Gaither (2008), Brian D. Ray
(2019), Papa Pio XI (1929; 2016), Barbosa (2017), Maria José Valero Estarellas (2012; 2014),
Dermeval Saviani et al (2014), Pablo Gentili (2013), Maria Celi Chaves Vasconcelos (2005;
2009; 2013; 2014; 2017; 2020), Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron (2013), Christian
Baudelot (2005), Carlota Boto (2008; 2018; 2019; 2020), Fernando Savater (2015) e Juliana
Cristine Diniz Campos (2010).
No segundo grupo foram reunidos os referenciais bibliográficos que descrevem a práxis
da Educação Domiciliar, publicações que se voltam especificamente para tratar do modo de ser
desse movimento educacional homeschooling. Compõem este grupo Brian D. Ray (2005),
Associación para la Libre Enseñanza (2005; 2009), Agnes Sedlmayr (2017), Irene María
Briones Martínez (2014), Lesly Monrat (2018), Mary Kay Clark (2016), Carlos Xavier (2019),
Milton Gaither (2008) e Isabel Lyman (2000).
No terceiro e último grupo congregaram-se as publicações bibliográficas relativas ao
direito processual e constitucional, além de títulos dedicados ao direito à educação para permitir
a reflexão acerca das perspectivas de regulamentação da Educação domiciliar no país. Neste
63

Optei por usar Educação Domiciliar com inicial maiúscula em toda a tese com o consciente propósito de
destacar o objeto de estudo.
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grupo estão Alexandre Magno Fernandes Moreira (2017), Nelson Joaquim (2015), Irene María
Briones Martínez (2014), Fernanda São José (2014), Gimeno Sacristán (2001), José Carlos
Barbosa Moreira (2000), Flávio Martins (2017), Daniel Sarmento (2006), Fredie Didier (2016).
De acordo com Teresa Cardoso, Isabel Alarcão e Jacinto Celorico (2010), é preciso que
cada investigador analise minuciosamente os trabalhos de investigadores que o precederam e,
a partir da resenha feita, parta para sua “própria aventura”, deixando claro para o leitor de onde
partiu (CARDOSO et al, 2010, p. 7).
Constatando-se que, no Brasil, houve uma recente intensificação da produção
acadêmica com pesquisas sobre o tema, tomando por base bancos de dados oficiais como, por
exemplo, o catálogo digital de teses e dissertações da Capes 64 e da BDTD 65, usando diferentes
indexadores nessa busca, concentrando a “garimpagem” no recorte que compreendeu o período
do ano de 2008 até 2017, foi possível obter trinta e cinco pesquisas de mestrado e doutorado
que se aproximam da discussão a respeito da Educação Domiciliar 66. Essas pesquisas estão
organizadas no Quadro 4 de acordo com o termo indexador que foi utilizado na busca.
Quadro 4 - Teses e Dissertações sobre a temática da Educação Domiciliar (2008 a 2017)
TERMO
DE
BUSCA

TIPO DE
PESQUISA

EDUCAÇÃO DOMICILIAR

Tese

64

65

66

Dissertação
Dissertação

TÍTULO
Além da escola: reflexões teóricometodológicas com base na análise de
práticas educativas alternativas descobertas
em áreas rurais da região de São Carlos, SP
O direito de optar pela educação domiciliar
no Brasil
Educação institucionalizada: serviço público
inafastável enquanto expressão dos valores
comunitários adotados democraticamente

AUTOR
Marinaldo Fernando
de Souza
Nardejane Martins
Cardoso
Aline Eliana Busch

Dissertação

Homeschooling no Brasil: a legislação, os
projetos de lei e as decisões judiciais

Fabiana Ferreira
Pimentel Kloh

Dissertação

Obrigatoriedade escolar à luz dos objetivos
constitucionais do direito à educação: análise
da educação domiciliar

Tatiana Richetti

INSTITUIÇÃO
DATA

Universidade
Estadual Paulista
(2016)
Universidade de
Fortaleza (2016)
Universidade de
Santa Cruz do Sul
(2014)
Universidade
Católica de
Petrópolis (2014)
Centro Universitário
de Maringá (2014)

O banco de teses e dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
pode ser acessado através do site http://www.capes.gov.br/ e concentra os dados para acesso e divulgação da
pesquisa científica no país.
BDTD é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, desenvolvida e coordenada pelo IBICT
(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) que pode ser acessada através do site
http://bdtd.ibict.br/vufind. Nesse banco de dados há 85 instituições inscritas com 371.202 dissertações e
172.636 teses em consulta realizada em 10 de janeiro de 2018, registrando-se que esse número não é estável,
devido às atualizações constantes.
Todas as 35 pesquisas catalogadas estão organizadas numa tabela constante do APÊNDICE A desta pesquisa
que contém o título, autor e orientador, entidade e tipo de curso (doutorado ou mestrado), ano, palavras-chave
e resumo.
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Quadro 4 - Teses e Dissertações sobre a temática da Educação Domiciliar (2008 a 2017)
TERMO
DE
BUSCA

TIPO DE
PESQUISA

TÍTULO

AUTOR

Dissertação

O homeschooling sob a ótica do melhor
interesse da criança ou adolescente

Fernanda Moraes de
São José

Pontifícia
Universidade
Católica/MG (2014)

Claudio Márcio
Bernardes

Universidade de
Itaúna (2017)

Dissertação

Dissertação

HOMESCHOOLING

Dissertação
Dissertação

Dissertação

Tese

DESESCOLARIZAÇÃO

ENSINO EM
CASA

Dissertação

Ensino domiciliar como direito-dever
fundamental à educação: conformação
deôntico-axiológica dos seus aspectos
normativos e principiológicos
O sistema familiar na teoria política:
repensando o lugar da criança na teoria de
justiça
As representações sociais de escolarização
na polêmica acerca da homeschooling

Morôni Azevedo de
Vasconcellos

Liberdade religiosa no estado laico:
abordagem jurídica e teológica

Warton Hertz de
Oliveira

“Direito à educação?: pergunta complicada
(...)”: o que pensam os professores do
primeiro segmento do ensino fundamental
A educação familiar desescolarizada como
um direito da criança e do adolescente:
relevância, limites e possibilidades na
ampliação do direito à educação
Princípio do melhor interesse da criança:
construção teórica e aplicação prática no
direito brasileiro

Cláudia Turner
Pereira

Yrama Siqueira
Fernandes

Camila Fernanda
Pinsinato Colucci

Universidade de São
Paulo (2014)

Renato Gomes
Bastos

Dissertação

Educação não obrigatória: uma discussão
sobre o estado e o mercado

Filipe Rangel Celeti

Tese
Dissertação
Tese

Dissertação
Tese

Ontologia gestáltica: um ensaio sobre a
teoria da experiência de Paul Goodman
Práticas educacionais e processos de
subjetivação em meio a propostas de
desescolarização: tensões, potências e
perigos
Ajuste estrutural do capital: alicerce da
desconstrução da escola pública estatal

Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro (2016)
Universidade Estácio
de Sá (2016)
Faculdades EST
(antiga Escola
Superior de Teologia)
(2015)
Pontifícia
Universidade
Católica/RJ (2015)
Universidade de São
Paulo (2014)

Homeschooling: uma proposta de
escolarização intrafamiliar

Dissertação

DATA

Édison Prado de
Andrade

Dissertação

Ensino em casa no Brasil: um estudo com
base na memória social acerca da
obrigatoriedade e liberdade de ensino nas
constituições brasileiras e em demandas
jurídicas recentes
Ensino em casa no Brasil: um desafio à
escola?
Teias de aprendizagem: uma proposta de
ensino com recursos educacionais abertos
baseada na perspectiva de Ivan Illich

INSTITUIÇÃO

Ivana Bittencourt
Lima
Luciane Muniz
Ribeiro Barbosa
Ismael de Lima
Marcus Cézar de
Borba Belmino

Pontifícia
Universidade
Católica/MG (2013)
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie (2011)
Universidade
Estadual do Sudoeste
da Bahia (2015)
Universidade de São
Paulo (2013)
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(2017)
Universidade Federal
de Santa Catarina
(2016)

Marcela Peters
Cremaso Gonçalves

Universidade de São
Paulo (2016)

Leda Vasconcelos de
Carvalho

Faculdade Campos
Elíseos (2016)
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Quadro 4 - Teses e Dissertações sobre a temática da Educação Domiciliar (2008 a 2017)
TERMO
DE
BUSCA

TIPO DE
PESQUISA

TÍTULO

AUTOR

Dissertação

Para onde caminham as escolas?

Gabriela Freitas de
Almeida

Universidade de
Brasília (2014)

Danilo Alexandre
Ferreira Camargo

Universidade de São
Paulo (2012)

Luciano Lempek
Linhares

Pontifícia
Universidade
Católica/PR (2008)

Dissertação

Dissertação

EDUCAÇÃO
FAMILIAR

Dissertação

Família e educação - uma reflexão acerca da
formação do homem, da formação do
cidadão

Silvana Luzia Weiler

Tese

Direito à educação familiar

Wander Carvalho
Dompieri Garcia

Lembranças da escola: o papel da
escolarização de singularidades
As mães de famílias futuras: a revista O ticotico na formação das meninas brasileiras
(1905-1921)
Educação em Rousseau: formando homens e
cidadãos
Quando a casa é a escola: a educação
doméstica em Campos dos Goytacazes na
segunda metade do século XIX
Intervenção estatal no exercício da
autoridade familiar

Rones Aureliando de
Sousa

Tese

Mãe-esposa e professora: educadoras no
final do século XIX

Rossana Kess Brito
de Souza Pinheiro

Tese

A casa e os seus mestres: a educação
doméstica como uma prática das elites no
Brasil de oitocentos

Maria Celi Chaves
Vanconcelos

Dissertação

Memórias de alfabetização no espaço
doméstico: mobilizações e estratégias
familiares em torno do ensino da leitura e da
escrita (MG-1959/1960/1970)

Ana Paula Pedersoli

Tese
EDUCAÇÃO DOMÉSTICA

Leila Oliveira Di
Pietro

Dissertação

Tese

EDUCAÇÃO
NO LAR

O abolicionismo escolar: reflexões a partir
do adoecimento e da deserção dos
professores
A escola e o professor Ivan Illich e Paulo
Freire à luz do pensamento filosóficosociológico de Althusser e
Baudelot&Establet
Desescolarização ou escolarização da
sociedade?: desafios e perspectivas à
educação

Dissertação
Tese

Teresa Cristina
Rebolho Rego
Luciana Borges
Patroclo

Alexandre Pereira
Mérida
Ana Paula Corrêa
Patiño

INSTITUIÇÃO
DATA

Universidade Federal
de Santa Catarina
(2008)
Universidade
Regional do Noroeste
do Estado do Rio
Grande do Sul (2011)
Pontifícia
Universidade
Católica/SP (2010)
Universidade de São
Paulo (2000)
Pontifícia
Universidade
Católica/RJ (2015)
Universidade Federal
de Uberlândia (2015)
Universidade
Católica de
Petrópolis (2013)
Universidade de São
Paulo (2012)
Universidade Federal
do Rio Grande do
Norte (2009)
Pontifícia
Universidade
Católica/RJ (2004)
Universidade Federal
de Minas Gerais
(2013)

Fonte: Elaborado pela autora com no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD).

Diante de uma produção acadêmica que vem se intensificando com o passar dos anos,
conforme se observa do Quadro 4, percebe-se que a temática tem interessado tanto aos
pesquisadores da área da educação quanto da área do direito, motivo pelo qual esta tese, com
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escopo na minha dupla formação, pedagógica e jurídica, procura realizar essa
interdisciplinariedade e conjugar aspectos de ambas as áreas. Optei, contudo, por fazer a revisão
de literatura com aqueles trabalhos que mais se assemelham ao meu tema de pesquisa. Dentre
esses, destaco as pesquisas de Bernardes (2017), Cardoso (2016), Vasconcellos (2016),
Gonçalves (2016), Belmino (2016), Lima (2015), Busch (2014), Richetti (2014), Andrade
(2014), Almeida (2014), Barbosa (2013), Bastos (2013), Patiño (2012), Celeti (2011), Garcia
(2010) e Di Pietro (2008) que serão tratadas por ordem cronológica com o objetivo de
acompanhar a evolução da temática no que diz respeito ao estreitamento e aprofundamento dos
estudos.
Nessas pesquisas, cujas temáticas mais se aproximam do objeto desta tese, discutiramse princípios e fundamentos do ensino em casa, bem como questionou-se a eventual limitação
à autonomia dos pais na educação dos filhos. A análise crítica do Quadro 4 também permitiu
um panorama inicial das pesquisas de pós-graduação stricto sensu no que diz respeito à
inclinação de seus autores quanto ao apoio ou contrariedade em relação à Educação Domiciliar.
Das dezesseis pesquisas escolhidas para integrar a revisão de literatura, em nove delas
percebemos uma inclinação positiva para a aceitação e defesa da regulamentação da Educação
Domiciliar, ao passo que cinco pesquisas demonstraram oposição ao sistema de ensino em casa
e apenas dois autores não se posicionaram explicitamente. Nota-se que, entre os estudantes da
pós-graduação strictu senso, a tendência que predomina é o apoio à Educação Domiciliar.
Contudo, o apoio vem crescendo nos últimos anos, sendo que os estudos mais distanciados da
atualidade tendiam a condenar as práticas de ensino domiciliar.
Di Pietro, em oposição à aparente tendência atual, usou como ponto de partida para seu
estudo, Desescolarização ou escolarização da sociedade?: desafios e perspectivas à educação
(2008), o fato do questionamento da existência da escola, bem como a possibilidade de a
sociedade ser desescolarizada. A partir daí, propôs-se a analisar a importância e
(im)prescindibilidade da instituição escolar tendo como suporte teórico Ivan Ilich e autores de
obras referentes à administração empresarial, uma vez que sua pesquisa relacionou a
importância da escola para a formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho de acordo
com a Teoria do Capital Humano. Polarizando as ideias, a autora voltou-se para reflexões a
partir das propostas de Dermeval Saviani para quem a educação necessita é de uma recuperação
de sua especificidade, concluindo que se faz necessário um “resgate” da escola e da educação.
No intuito de não sucumbir a uma polarização esterilizante é que acrescentamos as
análises, idéias e propostas de Saviani no sentido da imprescindibilidade do resgate
da especificidade da educação. É preciso perceber que nada se ganha com o
desconhecimento dessas proposições antagônicas, também em nada se avançará, sem
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a percepção de que à escola cabem responsabilidades cujas ações não podem ser
transferidas. Se esta instituição não garantir a criação e a transmissão do
conhecimento; se questões sobre ética, moral, respeito à vida e à natureza não forem
tratadas na e pela escola, não se pode esperar que a empresa o faça, pois isto não é da
sua natureza e da sua especificidade. Por isso, falar de especificidade de instituições
exige uma definição objetiva daquilo que cabe à escola e à empresa, para que uma não
subsuma a outra. (DI PIETRO, 2008, p.147).

Tendo entrevistado gestores de instituições escolares e empresários, Di Pietro (2008)
também transitou pela chamada “crise da instituição escolar”, levantando argumentos já
consolidados para a justificação dessa crise como, por exemplo, a teoria de Bourdieu e Passeron
sobre reprodução social e a afirmação de Althusser de que a escola serviria como aparelho
ideológico do Estado e, nesse aspecto, pode concluir que a instituição escolar, apesar da crise
e das críticas, é o “mercado de trabalho que mais cresce no mundo”, que a indústria do
conhecimento é a mais disputada e que o movimento da qualidade total (pedagogia corporativa)
reforçou a ideia de educação como um produto que pode ser produzido com qualidade variável
(DI PIETRO, 2008, p. 151).
Nesse sentido, embora não tenha se posicionado explicitamente acerca da Educação
Domiciliar, a autora enfrentou uma questão paralela quando toma por base a teoria da
desescolarização e, posicionando-se criticamente com relação a ela, explicita que seria a
desescolarização, na verdade, uma “manobra de controle da classe dominante sobre os filhos
do proletariado por desautorizar a escola e desacreditar no valor dos estudos” 67, uma vez que,
reduzindo-se o papel da escola, se estaria diminuindo o espaço do pensamento crítico (DI
PIETRO, 2008, p. 153).
Já Garcia, cuja tese entitula-se Direito à educação familiar (2010), numa abordagem
exclusivamente jurídica, analisou os contornos do direito à educação familiar, tendo em vista
ter percebido que, até então, esse enfoque, apesar de relevante, ainda era pouco explorado no
âmbito do Direito. Parte de sua tese foi dedicada a identificar as sanções jurídicas destinadas a
promover eficácia das disposições constitucionais pertinentes ao direito à educação familiar.
Em sua conclusão, Wander Carvalho Dompieri Garcia, registrou que o Estado tem o dever
jurídico de criar condições para que os pais sejam devidamente instruídos sobre a educação
adequada para a prole, mas opina que essa educação seja, de preferência, no contexto das
práticas e do ambiente escolar.

67

Numa conclusão, ao que nos parece, sem base científica, a autora traz para sua pesquisauma interpretação do
senso comum, comprometendo seu estudo com a utilização de fórmulas extremamente politizadas de
interpretação da Educação Domiciliar.
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Após analisar a educação familiar sob fundamentos filosóficos, psicológicos e jurídicos,
Garcia (2010) conclui que a melhor instituição para instruir os pais em como realizar a
educação familiar seria a própria escola, o que nos faz refletir, embora sua tese não tenha
diretamente tratado do aspecto domiciliar da educação formal oferecida pela família, que o
autor compreende a educação familiar como um direito, mas devendo ser exercida em
comunhão de esforços com a escola e, preferencialmente, na escola.
Celeti, cuja dissertação denomina-se Educação não obrigatória: uma discussão sobre
o estado e o mercado (2011), assim como Di Pietro (2008), também fazendo uma análise da
educação à luz do estado 68 e do mercado econômico, discutiu a questão da obrigatoriedade
estatal da educação, contrapondo a constituição moderna de um projeto de educação pública a
partir de J. G. Sacristán, com os argumentos teóricos propostos por M. Rothbard, para quem o
estado deve se retirar das relações entre indivíduos. Em sua dissertação procurou demonstrar
que uma educação desejável não pode ser provida pelo estado por causa da compulsoriedade
que, consequentemente, violaria o princípio da liberdade, sob argumento de observância ao
princípio da igualdade.
Para Filipe Celeti,
Existe o direito à educação. As consequências, como outros direitos, são deveres, isto
é, toda criança deve ir para a escola. É acerca deste dever que pensamos numa
educação não obrigatória. Pessoas não podem ser obrigadas a ir para algum lugar, e é
exatamente isto que nossas leis legislam. Não são oferecidas alternativas para o
“educar-se”, pois somente haverá ensino nos moldes determinados pelo estado, ou
dentro dos parâmetros regidos por lei (CELETI, 2010, p. 50).

As ideias defendidas por Celeti (2010) baseiam-se no libertarianismo, apontando, assim,
que a incumbência de prover a educação deveria ser do mercado e não do governo. Ele critica
com veemência o modelo compulsório estatal de educação afirmando que a “educação é algo
desejável” e, por esta razão, não precisaria apresentar caráter compulsório (CELETI, 2010, p.
57). A educação não obrigatória, então, existiria voluntariamente na sociedade, sem nenhum
meio coercitivo, já que, para o autor, a obrigação da escolarização teria a função social de
preparar as gerações para a dominação.
Por fim, Celeti (2010) apresenta duas propostas que, em tese, seriam opções de não
obrigatoriedade do estado na educação: os vouchers e o homeschooling. O sistema de vouchers
seria o financiamento da educação pelo estado através de uma espécie de vale-educação, mas
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Assim como Filipe Rangel Celeti, optei por manter aqui, quando faço menção ao seu estudo, estado com letra
minúscula, tendo em vista que o autor afirma desejar com sua dissertação justamente reduzir o tamanho do
estado e seria contraditório usar estado com letra maiúscula.
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que podem, na verdade, aumentar as desigualdades, segundo conclusões do autor. A outra
opção, homeschooling, é apontada como possibilidade para a observância do princípio da
liberdade.
Patiño, no trabalho denominado Intervenção estatal no exercício da autoridade familiar
(2012), que corresponde à sua tese de doutorado em Direito, buscou analisar a intervenção
estatal no exercício da autoridade familiar e contrapõe o fato de o Estado impor aos pais essa
autoridade familiar, delegando a responsabilidade de criar e educar os filhos, ao passo que lhes
retira a liberdade de exercer essa autoridade com autonomia. A autora informa que a
intervenção, embora necessária, se excessivamente exercida, torna-se ilegítima. Ela apresenta,
ainda, alguns exemplos de intervenção indevida do Estado nas relações familiares e entre esses
exemplos está a obrigatoriedade de matricular os filhos no ensino fundamental, submetendo-os
à educação formal, impedindo que os pais ofereçam educação doméstica.
O dever de educar, imposto aos pais também pode ser entendido como um direito dos
pais em educar o filho, de acordo com suas próprias possibilidade e convicções. Há
pais que discordam do método ou da qualidade de ensino da rede pública ou privada,
pretendendo oferecer aos filhos a educação formal na segurança do lar, de acordo com
seu próprio nível de exigência. O que já é uma realidade em outros países, ainda
encontra alguma resistência no Brasil (PATIÑO, 2012, p. 126).

Para essa autora, a Educação Domiciliar deveria ser garantida, tendo em vista que o
dever de educar consiste em direito de os pais educarem os filhos, de acordo com as próprias
convicções (PATIÑO, 2012, p. 134).
Bastos (2013), também sob a óptica jurídica, com a pesquisa Homeschooling: uma
proposta de escolarização intrafamiliar, analisa a possibilidade de implementação do estudo
domiciliar e segue na mesma posição de Ana Paula Corrêa Patiño (2012) afirmando que, devido
à falência do modelo educacional atual e à necessidade de um limite para a interferência do
Estado no seio familiar, com fundamento jurídico no princípio da escusa de consciência.
O direito à escusa de consciência é, pois, a faculdade que tem o indivíduo de recusarse a praticar qualquer ato que viole sua consciência, que vá de encontro a seus
princípios decorrentes de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política
(BASTOS, 2013, p. 49).

Segundo Bastos (2013), a escusa de consciência aplica-se perfeitamente aos casos de
homeschooling, desde que os pais demonstrem aptidão em fornecer educação para os filhos e
que haja exames periódicos por órgãos competentes do Estado.
Barbosa, em sua pesquisa Ensino em casa no Brasil: um desafio à escola? (2013),
objetivando analisar os princípios e fundamentos do ensino em casa e uma possível
normatização no Brasil, constatou o crescimento do número de famílias brasileiras que optam

61

por ensinar seus filhos em casa, ao invés de enviá-los à escola. Sua pesquisa tem conclusões
que muito inspiraram a escrita desta presente tese. Os desafios e questionamentos propostos por
Luciane Muniz Ribeiro Barbosa fizeram com que eu os aceitasse e os tomasse como ponto de
apoio e de partida.
A tese de Luciane Barbosa (2013), embora reconheça que o ensino em casa tem sido
um movimento crescente, afirma que se trata de um fenômeno de “expansão silenciosa e pouco
analisado”, desafiando a necessidade de uma análise mais profunda (BARBOSA, 2013, p. 285).
A autora transita, de forma muito destacada, entre questões fundamentais para a compreensão
do fenômeno da Educação Domiciliar, bem como para a eventual normatização dessa
modalidade educacional.
Uma das constatações da autora é que “a visão majoritária é a de que o direito à educação
pressupõe a frequência à instituição escolar”, mas essa visão está longe de ser unânime
(BARBOSA, 2013, p. 292-293). Em busca dos fundamentos dessa posição dissidente, portanto,
encaminho minha pesquisa, objetivando pensar sobre a possível regulamentação do ensino em
casa no Brasil, como proposto por Luciane Barbosa.
Na contramão do que expôs Celeti (2011), para quem a educação obrigatória visa o
atendimento do princípio da igualdade e a educação não obrigatória privilegia tal princípio,
havendo, nessa discussão, sobreposição de um princípio ao outro, ou favorecimento da
igualdade em detrimento da liberdade, Barbosa afirma que
A escolha pelo ensino em casa como restrita a uma parcela da população contraria o
prescrito na CF/88 de que “o valor da liberdade se conjuga com o valor da igualdade,
não havendo como divorciar os direitos de liberdade dos direitos de igualdade”
(PIOVESAN, 2011, p. 86), não sendo possível, desse ponto de vista, garantir
liberdade de escolha para alguns, enquanto essa liberdade diferencia ainda mais a
população, tornando-a desigual no que se refere ao acesso à educação; em outras
palavras, diante desses argumentos, não se mostra possível defender a liberdade de
escolha pelo ensino em casa, enquanto esta não for possível para todos (BARBOSA,
2013, p. 297).

Ao que parece, os defensores e os adeptos do ensino em casa, baseando-se numa visão
que descredencia o monopólio da escola como responsável pela educação formal e numa crise
do ensino no país, estariam descompromissados com a melhoria do sistema educacional público
quando, na verdade, deveriam concentrar seus esforços para compreender e solucionar os
problemas das escolas públicas ao invés de enfrentá-los. Ou, numa solução ainda mais radical
quanto ao princípio da liberdade, “tornar a educação pública obrigatória e universal”
(BARBOSA, 2013, p. 302 apud FINEMAN, 2009, p. 16).
Barbosa (2013) ainda enfrenta a questão da figura do professor, profissional da educação
por excelência, que correria o perigo de ter sua atuação desvalorizada no caso de um possível

62

processo de normatização do ensino em casa no país, além da questão da forma de alteração
dos documentos legais, no caso de recepcionarem a Educação Domiciliar como modalidade
aceita no sistema educacional brasileiro, posto que não bastaria a simples introdução do ensino
em casa na legislação ordinária, sendo necessária uma alteração das normas constitucionais.
Enfim, para além de um posicionamento explicitamente contra ou a favor do ensino em
casa no Brasil, a tese de Luciane Barbosa, reconhecendo como válida a “busca dos pais que
ensinam os filhos em casa por uma educação de qualidade”, reconhece como “aceitável a
posição a favor da normatização” da Educação Domiciliar, tendo em vista a existência da
possibilidade de escolha pelo ensino privado. Contudo, defende que se concentrem esforços e
recursos estatais e sociais, optando por uma relevante e urgente “reforma no sistema
educacional, especialmente o público” (BARBOSA, 2013, p. 309).
Já Gabriela Freitas de Almeida, numa pesquisa de caráter mais pedagógico,
denominada Para onde caminham as escolas?, objetivou investigar concepções e práticas
educativas reconhecidas socialmente como “alternativas”. Baseando-se em Ivan Illich,
Dermeval Saviani e Paulo Freire 69, a autora analisou relações que se estabelecem na escola,
mas também dedicou parte de seu trabalho aos “espaços não-formais de educação”
(ALMEIDA, 2014, p. 13). Segundo ela,
Enquanto grande parte dos pais, educadores, militantes e defensores da educação
enxergam a frequência a uma escola como garantia de melhoria nas condições de vida
e, como uma necessidade humana e social, optando pela luta por matrícula de todas
as crianças em escolas e por caminhos de melhoria e mudanças nas instituições
escolares, outro grupo assume uma postura diferente, optando pela deserção da
instituição escolar, vendo-a como um empecilho ao desenvolvimento unschooling ou
educação domiciliar. Refere-se a um processo de responsabilização dos pais pela
educação escolar de seus filhos. Mesmo que a educação das crianças já fosse uma
responsabilidade dividida entre pais e Estado (representado pela instituição escolar
nessa proposta de ensino), alguns pais deixam de matricular seus filhos em escolas e
se dispõem a contratar pessoas, ou, eles mesmos propõem e exercem atividades que
possam substituir formação escolar das crianças, assumindo a responsabilidade total
pela formação e educação desse novo ser humano e cidadão (ALMEIDA, 2014, p.
54).

Embora o objetivo de Almeida (2014), provavelmente, não tenha sido a Educação
Domiciliar, mas sim práticas educativas alternativas dentro da instituição escolar, ao
mencionar, ainda que brevemente, a educação realizada pela própria família, no ambiente
doméstico, ela registra a possibilidade de coexistência de diversas correntes e objetivos
educacionais. Segundo Gabriela Freitas de Almeida, “a educação alternativa não tem como
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Note-se que são também três dos intelectuais indicados em minha pesquisa para a compreensão do atual
movimento da educação domiciliar no Brasil. Esses, além de outros, autores são recorrentemente citados
nesses estudos com a temática da educação na casa.
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objetivo tornar-se hegemônica”, mas seria coerente uma proposta de educação alternativa por
meio dos modelos descentralizados de educação, onde “os grupos pudessem se articular, bem
como gerar meios que tornassem possíveis a implementação dessas práticas educacionais”
(ALMEIDA, 2014, p. 124).
Édison Prado de Andrade, numa tese híbrida, entre o pedagógico e o jurídico, cujo título
é A educação familiar desescolarizada como um direito da criança e do adolescente:
relevância, limites e possibilidades na ampliação do direito à educação (2014), analisa o
movimento educacional que visa garantir a realização de uma educação de crianças e
adolescentes de modo desescolarizado, refletindo sobre os marcos constitucionais e legais, bem
como sobre a doutrina e a jurisprudência acerca do direito à educação. Numa visão liberal, o
autor procura demonstrar que a educação familiar desescolarizada 70 mostra-se de acordo com
a previsão constitucional e desejável, não havendo, por essa razão, motivos fundamentados para
que seja proibida no Brasil.
Segundo Édison Prado de Andrade 71,
É possível praticar a Educação Familiar Desescolarizada no Brasil a partir dos marcos
legais existentes, sob regulamentação, fiscalização e avaliação estatal, ampliando
significativamente o Direito à Educação de crianças e adolescentes (...) [em que pese]
o Brasil está muito longe de considerar no âmbito da política pública de Educação
todas as demais formas de Educação que possam contribuir para a superação dos
graves déficts educacionais que o país possui, exatamente porque não se resolve no
plano jurídico as dicotomias fartamente discutidas por Bobbio (1997) que opõe o
público ao privado, o Estado à família e a obediência à liberdade (ANDRADE, 2014,
p. 393).

A proposta de Andrade (2014) com sua pesquisa é ampliar a visibilidade das teses que
corroboram o direito a uma educação fora do monopólio escolar, aproximando-se, assim, do
que Barbosa (2013) afirmou quanto a estar longe de ser unânime a questão a
(in)constitucionalidade da educação na casa no Brasil e o debate se intensifica a cada trabalho
publicado.
Richetti, na dissertação Obrigatoriedade escolar à luz dos objetivos constitucionais do
direito à educação: análise da educação domiciliar (2014), ao analisar, sob o prisma jurídico,
a educação enquanto direito fundamental, de natureza social e, por isso, também considerado
um direito coletivo, entende que há um interesse comum e público neste direito. Por esta razão,
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Observa-se que a cada tese, os autores procuram criar uma nomenclatura própria para identificar o
movimento de educação que pretende ter na família o provedor principal dos conteúdos relacionados à
aprendizagem.
Édison Prado de Andrade, além de advogado e educador, criou a Associação Brasileira de Defesa e
Promoção da Educação Familiar (ABDPEF), uma das várias associações criadas para congregar adeptos da
educação domiciliar.
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o direito à educação é obrigatório e não haveria opção de exercício ou não pelo titular. A autora
analisa a Educação Domiciliar brasileira a partir da influência do movimento surgido nos
Estados Unidos da América e conclui que, à luz da Constituição Federal brasileira de 1988, o
exercício da cidadania e o pleno desenvolvimento da pessoa humana somente são devidamente
preparados com a transmissão formal de valores republicanos e democráticos, o que tornaria
indispensável a participação no espaço público escolar.
Aline Eliana Busch, em mais uma análise jurídica da Educação Domiciliar, cuja
pesquisa entitulou de Educação institucionalizada: serviço público inafastável enquanto
expressão dos valores comunitários adotados democraticamente (2014), preocupou-se em
responder se a família teria a prerrogativa de ensinar crianças e adolescentes em idade escolar,
em casa, sem levá-los à escola. Contudo, além dos argumentos jurídicos, fez questão de usar
também argumentos pedagógicos para confirmar sua hipótese e concluir que a educação
institucionalizada, além de legítima, posto que é fruto de um sistema constitucional
democrático, seria a melhor forma de preparar uma pessoa para a vida social.
Busch (2014) reconhece que, uma vez estabelecida a educação básica como obrigatória,
haveria limitação da esfera privada quanto ao possível direito das famílias de não levarem seus
filhos à escola (BUSCH, 2014, p. 89). Além do mais, “pensar a educação como algo que pode
ficar adstrito ao lar, aproxima o direito à educação de um direito de caráter extremamente
individualista, quando, em verdade, é um dos direitos mais vinculados à noção de comunidade”
(BUSCH, 2014, p. 94).
Para Busch (2014), nenhum dos argumentos utilizados pelos defensores da educação no
lar 72 pode persistir se
Considerar-se que todos são corresponsáveis pela educação, e neste aspecto a
legislação constitucional e infraconstitucional é quase que perfeita, pois assegura a
gestão democrática na escola, o que permite a família participar ativamente no
controle da qualidade de ensino, na destinação dos recursos, no controle da violência
(BUSCH, 2014, p. 94).

E continua seus argumentos buscando amparo teórico em Hannah Arendt e John Dewey,
constatando que esses teóricos da filosofia da educação comungam da ideia de que “a escola é
um ambiente especial que tem como escopo principal fazer com que a transição do lar para o
social ocorra da forma mais tranquila” (BUSCH, 2014, p. 104).
Assim, conclui que
A educação institucionalizada obrigatória, de acesso gratuito e universal, é o resultado
dos valores escolhidos por nossa comunidade e que, por meio do processo
72

A autora cita como exemplo desses argumentos: violência na escola, má qualidade do ensino e professores
despreparados (BUSCH, 2014, p. 94).
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democrático alcançaram status de direito constitucionalmente protegido. Como se
pode perceber das palavras de Anísio Teixeira, a educação, como hoje se apresenta,
já foi um sonho que hoje se concretiza. Por esta razão as iniciativas de educação
domiciliar carregam consigo uma ideia de retrocesso social, o acordar de um sonho
(BUSCH, 2014, p.109).

Partindo de uma perspectiva comunitarista, Busch (2014) entende que o direito aos
serviços públicos, sendo expressão de valores compartilhados pela comunidade, são de
conveniência e conhecimento obrigatórios, o que faz com que iniciativas como o ensino em
casa tenham a pecha da inconstitucionalidade (BUSCH, 2014, p. 119). Além disso, a autora
finaliza com uma afirmação radical de que as famílias que optam pela Educação Domiciliar
podem ser tomadas, às vezes, por neuroses que simplesmente pretendem afastar os filhos de
conflitos, confrontos ou uma posição ideológica diferente da adotada pela família, o que faria
com que quisessem “criar o filho em uma bolha”, desconectado do mundo (BUSCH, 2014, p.
121).
Lima, na pesquisa entitulada Ensino em casa no Brasil: um estudo com base na memória
social acerca da obrigatoriedade e liberdade de ensino nas constituições brasileiras e em
demandas jurídicas recentes (2015), optando pela metodologia da memória social 73, aborda o
ensino em casa 74 nos tempos atuais. A autora defende o ponto de vista segundo o qual o ensino
em casa compõe a memória social brasileira e, ultrapassado o debate sobre sua (i)legalidade,
seria um gênero educativo amparado, sim, pela legislação. De acordo com a teoria da memória
social, os operadores do Direito não estariam livres para interpretar uma norma de forma que
ela se distancie do que realmente busca proteger e alcançar socialmente e, nessa perspectiva, a
norma constitucional brasileira apontaria para a possibilidade de convivência dos dois gêneros
de ensino: na escola e na casa.
Segundo Ivana Bittencourt Lima,
O processo de construção do sistema educacional no Brasil demonstra que o ensino
em casa, inicialmente adotado por ser a única forma de suprir a ausência de
instituições escolares que atendessem à demanda populacional, aos poucos, ante o
crescimento do número de instituições formais de ensino, passou ser considerado
como algo pertencente ao passado. O “esquecimento” do ensino em casa no Brasil,
seja pela diminuição dessa prática educativa pelas famílias brasileiras, seja em
decorrência dos interesses de grupos hegemônicos, refletiu-se na Constituição de 1988
e leis infraconstitucionais de tal modo que, hoje, discute-se a legalidade/ilegalidade
no ordenamento jurídico vigente (LIMA, 2015, p. 142).
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Por memória social entenda-se um campo de estudos metodológicos que se ocupa em adquirir, armazenar e
recuperar informações assimiladas por um coletivo social através de histórias de vidas e do desenvolvimento
local (conceito desenvolvido pela autora a partir da leitura de comentários a respeito da obra de Gilles
Deleuze). HUR, Domenico Uhng (2013). Memória e tempo em Deleuze: multiplicidade e produção. Athenea
Digital, 13(2), 179-190. Disponível em http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/
atheneaDigital/article/view/Hur. Acesso em 14 de jan. de 2018.
74
Ensino em casa é a mesma designação usada por Barbosa (2013) para referir-se à educação domiciliar

66

Com base na metodologia escolhida por Lima (2015), qual seja, a memória social, a
modalidade de ensino em casa pode ser “resgatada”, constituindo-se, inclusive, num gênero de
ensino mais democrático e compatível com as práticas educativas atuais que se referem à
globalização, tecnologias, cibernética, educação à distância, dentre outras. Para Lima,
justamente com base na memória social, já que o ensino em casa iniciou-se no Brasil Colônia,
alcançando seu ápice no século XIX e declinou quando a escola ganhou espaço, esse gênero
educativo reaparece na discussão atual porque, na verdade, nunca teria deixado de existir,
apenas passou por um processo de arrefecimento (LIMA, 2015, p. 145).
Já para Marcus Cézar de Borba Belmino, na tese Ontologia gestáltica: um ensaio sobre
a teoria da experiência em Paul Goodman (2016), numa acepção filosófica do fenômeno da
Educação Domiciliar, com base na teoria anarquista de Paul Goodman, ainda que este não tenha
sido o foco central do seu estudo, mas apenas uma das vertentes para compreensão da ontologia
gestáltica 75, há que se ter o propósito de acolhimento da diferença, em especial uma política
que problematize o papel da escola como instrumento de domesticação. Segundo Belmino
(2016), Goodman, um dos pilares do movimento anarquista, foi um ferrenho crítico dos
modelos de educação tradicional, um dos principais nomes da desescolarização e um ativista
do movimento contra a escolarização obrigatória.
Meu interesse por incluir essa pesquisa, na revisão de literatura, foi justamente o fato do
desconhecimento do nome de Paul Goodman como um dos principais nomes da
desescolarização, sendo que este dado era, até então, desconhecido pra mim.
Segundo a pesquisa de Marcus Cézar de Borba Belmino,
Goodman percebe a necessidade de atacar diretamente aquele que parece ser o
principal sistema de submissão social e de deformação da experiência engajada dos
jovens, a saber, o sistema educacional. Isso porque, no decorrer da década de 60,
Goodman percebe que o principal instrumento de desilusão e afastamento do
indivíduo da sua natureza (ou seja, de implicação na experiência) são as escolas nos
moldes tais como foram construídas no século XIX e XX. Por isso, longe de estar
integrado à vida comunitária e à real necessidade de um grupo social, o sistema
educacional treina os jovens para se submeterem à apatia do sistema organizado
(BELMINO, 2016, p. 333).

Vale registrar que o lugar de onde fala Paul Goodman é o sistema norte-americano da
década de 1960. Contudo, suas críticas são valorosas contribuições para o contraste que se quer
estabelecer nessa tese quanto ao apoio e/ou condenação ao sistema educacional, a fim de
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Ontologia gestáltica seria um modelo de descrição e experiência com base em diferentes dimensões que não
têm síntese entre si (BELMINO, 2016).
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compreender em que medida essa discussão se aproxima da disputa social pela regulamentação
da Educação Domiciliar no Brasil, hoje.
A pesquisa de Belmino (2016) apurou que Goodman aponta mais do que uma crítica ao
sistema educacional, sendo que ele também apresenta uma forma de revitalização ou de reforma
do sistema escolar. Ao contrário de Ivan Illich, Goodman não era contra o sistema escolar, mas
apostava numa reforma profunda das escolas para que gerassem efetivamente o
“desenvolvimento humano”. Segundo ele, o problema é a obrigatoriedade do ensino por estar
“diretamente ligada às demandas do sistema organizado e não com as reais demandas de uma
determinada comunidade” (BELMINO, 2016, p. 334).
O pensamento de Paul Goodman, segundo Belmino (2016), não se aproxima tanto do
radicalismo da desescolarização (de Ivan Illich), já que o fim do sistema educacional não se
mostraria como uma “saída viável”, pois não se pode afirmar, com certeza, que o ambiente
familiar e social em que a criança (ou adolescente) esteja inserida seja um bom ambiente para
seu desenvolvimento pessoal. Além do mais, teria a figura do professor que não pode ser
desprezada, dada sua importância para a transformação social. Nesse aspecto é que Marcus
Belmino detecta, na obra de Goodman, o seu olhar gestáltico para a educação, já que ele se
preocupa com a natureza humana e com a criação de “espaços de variabilidade experiencial”
(BELMINO, 2016, p. 335).
Dessa forma, como uma alternativa para a escolarização tradicional, Goodman
começa a levantar uma série de propostas que, mais do que uma nova cartilha
educacional, são problematizações para serem levantadas e debatidas nos ambientes
educacionais. Isso porque, [...] Goodman não era a favor de criar modelos prontos,
mas, sim, criar propostas utópicas que servissem de fundamento para problematizar a
realidade. Nesse sentido, para Goodman, ao se pensar o campo da escolarização, é
fundamental compreender que “nenhuma educação é certa, exceto buscar crescer num
mundo que valha a pena viver” (BELMINO, 2016, p. 335).

Com o objetivo de efetivar seu pensamento, são propostas reflexões do processo de
escolarização, conforme o entendimento de Goodman. As propostas seriam: “não ter ‘escola
alguma’ para algumas classes”; flexibilizar o espaço físico da escola, de forma que se utilize “a
cidade mesma como se fosse uma escola”; e “o comparecimento às aulas não seja obrigatório”
(BELMINO, 2016, p. 335-337).
Para cada uma dessas propostas, há a descrição de seu funcionamento que, com o
objetivo de dar melhor visibilidade, organizei no Quadro 5, abaixo.
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Quadro 5 - Propostas de problematização do processo de escolarização
PROPOSTA

DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO

Haveria uma avaliação para saber se, genuinamente, uma criança precisaria ser
escolarizada, buscando-se ampliar o convívio de determinadas crianças com a
comunidade e com o grupo familiar. Não seria uma proposta para todos, pois
“não ter ‘escola alguma’
não se afasta a ideia de que, por mais precário que seja o aprendizado numa
para algumas classes”
escola, este ainda é um ambiente de trocas afetivas e de desenvolvimento do
comunitarismo. Assim, onde seja possível a desescolarização, seria interessante
essa experiência.
Seriam formados grupos de até 10 alunos retomando o modelo de educação
flexibilizar o espaço físico
desenvolvido em Atenas. Para além do espaço escolar, os professores se
da escola, de forma que se
utilizariam do espaço público da cidade, criando problemas reais de
utilize “a cidade mesma
aprendizado contando com a participação de outros atores sociais como, por
como se fosse uma escola”
exemplo, o farmacêutico e o lojista.
Supõe-se que, se os professores forem bons, diminuem as ausências, além de
o comparecimento às aulas
sugerir a substituição da presença em sala de aula por modelos flexíveis de
não seja “obrigatório”
aprendizado com a descentralização das escolas em pequenas unidades com
opções de lazer e interesses dos alunos.
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Belmino (2016, p. 335-337), a partir das propostas de
problematização do processo de escolarização feitas por Paul Goodman.

O Quadro 5 apresenta um panorama interessante das propostas de ensino flexível sem a
necessidade de extinção da instituição escolar. Na verdade, demonstra a viabilidade de outras
possibilidades para a educação e, nesse aspecto, interessa para a presente tese.
Gonçalves (2016), numa perspectiva psicológica, aborda, em sua dissertação
denominada Práticas educacionais e processos de subjetivação em meio a propostas de
desescolarização: tensões, potências e perigos, questões relativas a práticas educacionais
desescolarizadas num grupo focal, o Barro Molhado 76, embasando-se nos pensamentos de
Deleuze e Foucault, a fim de criar estratégias de enfrentamento para “romper com as amarras
de nosso tempo”.
Segundo Marcela Peters Cremaso Gonçalves (2016),
A obrigatoriedade da escola - maneira através da qual busca-se garantir o direito à
educação - constitui-se numa dupla obrigação: do Estado em oferecer condições de
acesso e permanência a uma escola de qualidade à toda a população e dos pais ou
responsáveis em matricular e manter a frequência mínima das crianças
(GONÇALVES, 2016, p. 70).

Diante dessa constatação, a autora autoquestiona quais seriam as consequências de tal
obrigação para as famílias que optam por estar fora do sistema regular de ensino e quais seriam
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Trata-se de um grupo formado entre moradores da zona oeste de São Paulo que se uniram com o objetivo
comum de instituir práticas educacionais desescolarizadas, além de um modo alternativo de viver. O grupo
trava lutas por maneiras de educar e de viver que “rompam com a patologização, medicalização e exclusão
social das diferença; lutas por uma concepção de infância que prioriza a experimentação e o brincar [...]; lutas
contra os autoritarismos que muitas vezes ocorrem entre adultos e crianças” (GONÇALVES, 2016, p. 96).
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os sentidos dessa opção. Nota-se, portanto, neste aspecto, grande aproximação dos
questionamentos de Gonçalves (2016) com o tema de interesse da minha pesquisa.
Em diálogo teórico com Ivan Illich, John Holt e Paulo Freire, Gonçalves (2016) afirma
que a escola passou a ser compreendida como um “locus de exercício do poder”, funcionando
movida pelos setores econômicos, políticos e sociais dominantes, “constituindo e legitimando
as desigualdades” (GONÇALVES, 2016, p. 73).
Poeticamente concluindo seu estudo, Gonçalves (2016) registra:
Desescolarização: uma nova forma, problemas antigos? Educar em meio aberto, fora
de instituições, des-escola não garante nada. Governar a sim mesmo através de uma
racionalidade de dominação que embute em nós o protagonismo de um eu que pensa,
age e vive impulsionado por desejos próprios, com fome de liberdade? Provocações.
Não basta estar fora da escola para romper com as amarras de nosso tempo; ao mesmo
tempo, inventar maneiras de viver e educar que rompam com o que domina no cenário
escolar é expressão da potência de criação, resistência, e pode se constituir como
máquina de guerra (GONÇALVES, 2016, p. 177).

Assim sendo, acredita-se que a maior contribuição da pesquisa de Gonçalves (2016) foi
evidenciar que para “efetuar mudanças nas maneiras de educar (independente da forma escolar
regularizada ou de outros formatos) somos convocados a mudar nossa maneira de viver,
tratando-se, portanto, de processos de subjetivação” (GONÇALVES, 2016, p. 175).
Vasconcellos, em sua dissertação entitulada As representações sociais de escolarização
na polêmica acerca da homeschooling (2016), relata as representações sociais de
desescolarização identificadas através de ideologias examinando os conflitos judiciais e
parlamentares acerca da escolarização doméstica. Entre os defensores de um ensino oficial com
exclusividade com obrigatoriedade de frequência e os apoiadores do ensino doméstico, Morôni
Azevedo de Vasconcellos (2016) encontrou a expressão de duas ideologias distintas da vida
social: uma estatista e outra liberal, onde a primeira consideraria o Estado como senhor absoluto
da educação do povo e a segunda entenderia ser a família a educadora por excelência, devendo
o Estado se subordinar às suas vontades no que diz respeito à educação.
Para o autor,
a homeschooling, no Brasil, opõe-se à escolarização controlada pelo Estado. Nos
debates jurídicos-legislativos sobre a educação compulsória, os defensores da
homeschooling expõem as razões que têm para afirmarem as suas posições; da mesma
maneira, os defensores da escolarização usual expressam o que lhes parece valioso
ao censurarem as posições dos que defendem a escola em domicílio. Tem-se, então,
um embate que permite apreender as representações sociais de escolarização, em uma
situação social definida (VASCONCELLOS, 2016, p. 12).

E, concluindo sua dissertação, Vasconcellos (2016), por meio de um ponto de vista
psicossocial, de certa forma até pessimista, entende que a polaridade de ideologias (estatista e
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liberal) jamais serão superadas, uma vez que são representações sociais incompatíveis.
Cardoso, em mais um estudo de vertente jurídica, cujo título é O direito de optar pela Educação
Domiciliar no Brasil (2016), com foco nos direitos fundamentais, analisa, com base na
Constituição brasileira de 1988, a possibilidade de se reconhecer o direito à opção pela
Educação Domiciliar no Brasil, dando protagonismo à família na função de educar crianças e
adolescentes.
Analisando legislação e processos judiciais, Nardejane Martins Cardoso (2016) 77 traça
um panorama da Educação Domiciliar na perspectiva de um direito da família. Segundo ela,
Para se compreender se no Brasil, esta perspectiva da família como protagonista da
educação formal é atendida, observa-se o exercício do poder familiar (assim como
guarda e tutela) para realizar escolhas relativas ao ensino escolar, único reconhecido
expressamente pelo Estado brasileiro. Nota-se que, a família não tem um papel tão
presente, e não são estabelecidas políticas públicas para que os pais ou responsáveis
efetivamente estejam presentes no contexto escolar, ou mesmo na definição de bases
e diretrizes curriculares (CARDOSO, 2016, p. 118).

Cardoso (2016) reconhece a necessidade de proteção da realidade das famílias que
optam pela Educação Domiciliar, a fim de que não sofram perseguições, nem processos
judiciais. Para a concretização desse sistema, ela propõe algumas propostas: i) alteração da
Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, permitindo uma escolarização
opcional, sem obrigatoriedade de matrícula, mas permanecendo a instrução como obrigatória,
tornando possíveis outras alternativas de ensino, desde que regulamentadas e fiscalizadas pelo
Estado; ii) aprovação da proposta de emenda constitucional e do projeto de lei que tramitam no
Congresso Nacional desde 2009 e 2012, respectivamente, mas que apresentam uma alta
regulamentação estatal, já que exige matrícula em escola, mas a frequência poderia ser suprida
por estudos domiciliares; iii) normatização, retirando a obrigação de escolarização, devendo a
família comprovar a instrução, caso haja necessidade de comprovação ou certificação; iv)
permissão da Educação Domiciliar, vinculada à escola, para realização de provas avaliativas,
com a dispensa da frequência escolar, seja pela autorização da administração pública ou
judicialmente, tendo em vista que não haveria ilicitude na ação parental de realizar a instrução
formal no ambiente familiar. Além disso, seria possível a utilização de formas alternativas como
a certificação de ensino médio, por exemplo (CARDOSO, 2016, p. 120-121).
Em conclusão, Cardoso (2016), contribui para o alargamento da discussão do
movimento da Educação Domiciliar no Brasil afirmando que,
Apesar da ausência de legislação que regulamente a educação domiciliar, deve-se
observar que há ausência de uma proibição expressa. Por sequência, as normas que
77

Registre-se que a pesquisa de Nardejane Martins Cardoso encontra-se publicada através da obra editorial O
direito a optar pela educação domiciliar no Brasil, pela Lumen Juris, em 2018.
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obrigam à matrícula e frequência não estabelecem sanções específicas. [...] não há um
tipo penal que preveja a infração de realizar a instrução da criança e do adolescente
diretamente pela família, sem a necessidade de uma instituição privada ou pública.
Nesse sentido, mesmo diante da ausência de legislação, a interpretação deve ser no
sentido de que não há vedação a educação domiciliar. Pondera-se, portanto, que,
discutir a possibilidade da educação domiciliar, significa observar qual o papel da
família no contexto da sociedade, o grau de liberdade e autonomia dos indivíduos
frente às exigências estatais, e de que modo pode-se compatibilizar a diversidade de
perspectivas quanto à educação. Isto, porque, a educação é um processo contínuo na
vida humana, e a instrução formal é apenas uma de suas etapas. A escolarização que
se consolidou no século XX não pode ser apenas a única forma de ensino e
aprendizagem capaz de garantir a formação completa do ser humano. Por fim, podese concluir que a educação familiar ainda não é uma opção segura para as famílias
brasileiras, devido à falta de previsão normativa, mas principalmente, por existir uma
obrigação de inserção escolar que disfarça o conceito de educação, reduzindo-o, e
tornando, apenas o Estado o ator do acesso à informação, conhecimento e instrução
das pessoas (CARDOSO, 2016, p. 120-121).

O posicionamento de Nardejane Martins Carsoso (2016) é favorável à educação na casa,
pois declara que a Educação Domiciliar, diretamente realizada pela família é possível, sendo
uma modalidade segura, e pode significar um retorno à liberdade responsável da família,
parecendo oportuno que
se quebre a presunção moral de que o Estado e as escolas são os construtores da
educação da criança e do adolescente, a tarefa de educar é precipuamente da família,
a partir da convivência familiar, insere-se o indivíduo no contexto comunitário, e, a
partir das bases dessa educação, criam-se pessoas autônomas e capazes de exercer seu
papel em sua vida privada e na sociedade (CARDOSO, 2016, p. 121-122).

Finalizando a análise das pesquisas contemporâneas acerca da Educação Domiciliar,
Cláudio Márcio Bernardes, cujo título da pesquisa é Ensino domiciliar como direito-dever
fundamental à educação: conformação deôntico-axiológica dos seus aspectos normativos e
principiológicos (2017). Nele o autor analisa o ensino domiciliar como um movimento social e
sugere não haver inconstitucionalidade dessa modalidade de ensino, uma vez que se a Carta
Magna não a permite, também não a proíbe. Num processo de evolução e ruptura sociais, o
aumento no número de adeptos de homeschooling implica que se amplie o debate para entendêlo.
Cláudio Márcio Bernardes (2017) 78 ampara seu estudo no princípio da liberdade e
afirma que a escolha individual dos pais, desde que sem prejuízos para alguém, deve ser
observada, já que consistiria num avanço da humanidade, visto que esses pais teriam condições
de, por si mesmos, avaliar a mais adequada opção para os próprios filhos.
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Em contato via e-mail com o autor da dissertação, cujo título é Ensino Domiciliar como direito-dever
fundamental à educação: conformação deôntico-axiológica dos seus aspectos normativos e principiológicos,
o mesmo informou que estaria lançando uma publicação editorial com o resultado deste trabalho. E assim
ocorreu, em maio de 2019, o lançamento da Ensino Domiciliar (homeschooling) no Brasil: uma abordagem
ético-jurídica, da Editora FI.
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Estabelecidos o problema e as questões de estudo, propostos os objetivos e levantadas
as hipóteses, descritos os caminhos metodológicos da pesquisa, revista a literatura e
apresentados os referenciais bibliográficos, partiu-se para a empiria da pesquisa na qual os
documentos, entrevistas, leituras e dados foram colhidos, tratados e analisados, o produto final
do trabalho científico, após a transformação da informação em conhecimento está estruturado
na tese da seguinte maneira:
Neste primeiro capítulo cuidou-se da descrição metodológica e da estrutura da pesquisa.
Faz memória da prática da Educação Domiciliar na sociedade brasileira, em especial, a partir
do Oitocentos e apresenta os caminhos percorridos para a construção do trabalho científico que
culminou no presente estudo.
No segundo capítulo, a partir do processo judicial que serviu para o estudo de caso e
que norteou a pesquisa, os intelectuais da educação cujas vozes foram trazidas pelos diversos
sujeitos que fizeram parte da demanda foram ouvidos e suas produções relativas à temática
foram estudadas e confrontadas com as categorias de análise deste trabalho.
O terceiro capítulo cuidou da família de Valentina, responsável pela impetração do
processo paradigma que primeiro alcançou a Suprema Corte do país para que fossem
provocadas as mais altas autoridades judiciais e, assim, direcionar os rumos que a Educação
Domiciliar poderia tomar junto aos poderes constituídos do Estado. Também neste capítulo,
expôs-se, principalmente, a atividade da ANED, além de outras associações, cujo fomento é o
apoio às famílias que ensinam os filhos “na casa”. A atuação da ANED como amicus curiæ nos
autos do RE 888.815 também foi analisada neste capítulo.
No quarto capítulo, que tratou das vozes dos agentes do poder judiciário 79, os votos e
manifestações dos ministros do STF foram analisados, assim como as intervenções dos amici
curiæ que, aceitos na demanda, tiveram a função de contribuir para o esclarecimento dos
ministros no julgamento do RE 888.815 e da compreensão social e política do fenômeno da
Educação Domiciliar.
Encerrando a pesquisa, nas considerações finais, foram retomadas as questões que
nortearam o estudo, bem como os objetivos perseguidos com o fim de comprovar as hipóteses
que sustentam a tese da compatibilidade entre a modalidade da Educação Domiciliar e os ideais
republicanos e princípios democráticos, além de ser considerada uma expressão de liberdade,
também capaz de ampliar e ressignificar o conceito de cidadania.
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Como sugestão didático-metodológica, remete-se o leitor ao item 4.1.1, na página 172, para a compreensão
do processamento de uma demanda judicial antes de iniciar a leitura da pesquisa em si.
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2 VOZES DOS INTELECTUAIS: o paradigma da escola e o imaginário da Educação
Domiciliar
Honrar um pensador não é elogiá-lo, nem mesmo interpretá-lo, mas
discutir sua obra, mantendo-o, dessa forma, vivo e demonstrando, em
ato, que ele desafia o tempo e mantém sua relevância 80.
Cornelius Castoriadis
Considerando que parte da proposta metodológica deste trabalho científico consiste em,
através de um estudo de caso, analisar as vozes dos interlocutores sociais envolvidos na disputa
entre Estado e Família pelo monopólio da educação, tendo culminado no processo judicial 81
que é a fonte primária de pesquisa desta tese, mas também constitui o objeto de estudo, já que
é o foco central da presente investigação científica, este capítulo tem por objetivo identificar as
vozes dos intelectuais da educação que foram chamados a corroborar o paradigma da escola
e/ou o imaginário da Educação Domiciliar e inferir, a partir da contribuição desses intelectuais,
bases para a compreensão de uma educação “na casa” e/ou na escola.
Os intelectuais que tiveram suas vozes tomadas pelo debate jurídico-normativo do RE
888.815 respaldam, ora o movimento da educação “na casa”, ora se pronunciando em defesa
de uma educação exclusiva e obrigatoriamente escolarizada. Descrita a fundamentação e a
corrente de pensamento a que cada intelectual da educação citado no processo se filia, foi
possível confrontar suas vozes com o paradigma da escola e com o imaginário da Educação
Domiciliar, buscando-se identificar como as categorias de análise se manifestam na produção
do conhecimento realizada por esses especialistas.
Em que pese a maioria dos argumentos apresentados no processo judicial em estudo ser
de intelectuais do ramo jurídico, o que é compreensível, tendo em vista que a discussão ocorre
no campo do Direito, fez-se a opção, nesta tese, de dar tratamento tão somente aos interlocutores
que tenham se dedicado à educação, especificamente. É o que se pode denominar de recorte
teórico, objetivando delimitar o tema e fazer contribuição específica e original no campo
científico da Educação. E, neste recorte, nota-se que o rol de vozes não é tão extenso. Além
disso, percebe-se que os intelectuais citados foram analisados apenas superficialmente,
restringindo-se a citações pinçadas de suas obras.

80
81

CASTORIADIS, Cornelius. Os destinos do totalitarismo e outros ensaios. Porto Alegre: LP&M, 1985.
RE 888.815 do Supremo Tribunal Federal.

74

Com o propósito de otimizar a apresentação dos dados empíricos colhidos, optou-se por
apresentar o Quadro 6, a seguir, a fim de expor os intelectuais da educação, cujas vozes foram
trazidas ao processo-fonte, bem como situá-los no campo de estudos.
Quadro 6 - Teóricos da educação citados no RE 888.815
INTELECTUAL DA EDUCAÇÃO 82
João Camilo Oliveira Torres
Maria Celi Chaves Vasconcelos
Dom Lourenço Almeida Prado
Fernando Savater
Carlota Boto

CITADO POR
Valentina na peça de
interposição do RE
Procuradoria-geral do
estado do Rio Grande
do Sul (amicus curiæ)

Carlota Boto
Guy Vincent

Ivan Illich
Pierre Bourdieu
Leila Oliveira
Jean-Claude
Di Pietro
Passeron
Christian Baudelot
John Holt
Maria José Valero Estarellas

Procurador-Geral da
República
Rodrigo Janot

Robert Kunzman e Milton Gaither
Brian D. Ray
Papa Pio XI

ANED (amicus curiæ)

OBRA / EDIÇÃO
Educação e Liberdade (1958)
A Casa e os seus Mestres (2005)
Educação: ajudar a pensar, sim.
Conscientizar, não (1991)
A educação como a ferramenta para se criar
cidadãos. Conferência Fronteiras do Pensamento.
(2015)
Os lugares de criança (2008)
L’éducation prisionnière de la forme scolaire?
(1994)
Sociedade sem Escolas (1973;2018)
A Reprodução (2013)
Les effets de l’éducation (2005)
Growing Without Schooling (1977 a 2001)
Homeschooling en Europa (2014)
Homeschooling: a comprehensive survey of the
research (2013)
Home Educated and Now Adults: Their
Community and Civic Involvement, Views about
Homeschooling, and Other Traits (2004)
Encíclica Divini Illius Magistri (1929;2011)

Colégio Nacional dos
Direito Fundamental à Educação e Home
procuradores-gerais
Schooling: a Educação Doméstica na LDB (2010)
dos estados e do DF
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações dos autos processuais do RE 888.815.
Juliana Cristine Diniz Campos*

O Quadro 6 apresenta os teóricos da educação que foram postos a “falar”, de modo a
validar as afirmações em defesa do direito à Educação Domiciliar ou a confrontar essa
expectativa de direito. Da análise do referido quadro, nota-se pouca exploração da dicotomia
educacional pró e contra a opção pela Educação Domiciliar, bem como de posicionamentos pró
e contra a escolarização obrigatória. A discussão se concentrou no plano jurídico-normativo,
quanto à existência ou não de um direito da Família (ou da criança/adolescente) à liberdade de
escolha da forma pela qual melhor desejaria passar pelos processos educativos de
desenvolvimento do conhecimento.
Identificados os intelectuais dedicados à ciência da educação citados no processo-fonte,
empreendeu-se uma análise de seus estudos, bem como a contribuição de cada um para o campo
82

A ordem dos autores no Quadro x foi determinada pela aparição de seus nomes no processo-fonte.
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educacional. Além disso, à luz das concepções dos autores cujas vozes foram ouvidas, buscase justificar ou negar a proposição da Educação Domiciliar ao confrontar suas vozes com as
categorias de análise relativas ao ideal republicano, aos princípios democráticos, à liberdade e
à cidadania.
Sem o objetivo de polarizar as ideias e discursos na dicotomia “a favor e contra”, foi
necessário identificar em que ponto seu discurso cada voz se aproxima e/ou se afasta das
possibilidades e das dificuldades quanto à legalização e aceitação social da Educação
Domiciliar, considerando sempre os princípios democráticos e republicanos.
Das vozes trazidas aos autos do processo-fonte, identificou-se que João Camilo Oliveira
Torres, Dom Lourenço Almeida Prado, John Holt, Robert Kunzman e Milton Gaither, Brian D.
Ray, Ivan Illich e o Papa Pio XI foram utilizados por aqueles que pretendem, processualmente,
demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que a Educação Domiciliar é um instituto viável do
ponto de vista social, sem nada ofender os princípios republicanos e democráticos. Tomaram
emprestadas as vozes naquilo em que os seus discursos poderiam dar sustentação à causa
homeschooling, independente de uma análise do posicionamento do autor de forma mais ampla.
Da mesma forma, para embasar a contrariedade da Educação Domiciliar ao
ordenamento jurídico brasileiro atual do ponto de vista social e educacional, as vozes de
Fernando Savater, Carlota Boto, Guy Vincent e Juliana Cristine Diniz Campos foram
apropriadas para indicar o erro jurídico que se cometeria, caso o processo-fonte fosse julgado
procedente pela Suprema Corte brasileira. A análise destas vozes será realizada, ainda neste
capítulo, mas no subitem seguinte.
Por fim, apurou-se pelas vozes expressas no processo que alguns intelectuais não se
dispuseram à análise da temática de modo polarizado, a ponto de se colocarem contra ou a favor
desta ou daquela ideia. Realizaram estudos e pesquisas mais neutros, induzindo este estudo a
nomeá-los, apenas para fins um posicionamento conceitual. Foram as vozes de Maria Celi
Chaves Vasconcelos, Pierre Bourdeau, Jean-Claude Passeron e Christian Baudelot.
2.1

Vozes que amparam o imaginário da Educação Domiciliar
No processo-fonte, João Camilo de Oliveira Torres foi citado 83 na petição de

interposição do Recurso Extraordinário, peça processual que desafiaria a manifestação do
Supremo Tribunal Federal, redigida pelo advogado da família de Valentina. O trecho 84 da obra
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84

A citação do historiador e pensador João Camilo de Oliveira Torres encontra-se na página 174 dos autos do
processo-fonte.
“A paternidade e a maternidade perderiam grande parte de sua nobre missão se se limitassem apenas a
colaborar com as leis da natureza para formar o corpo dos filhos. Cumpre aos pias, como corolário natural de
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“Educação e Liberdade”, do historiador e pensador mineiro, destaca a função dos pais na
criação dos filhos como protagonistas e não como coadjuvantes do Estado, com a intenção de
justificar, diversas citações legislativas realizadas na peça recursal que evidenciam a primazia
da família como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos quando
estabelece que a família seja o “elemento natural e fundamental da sociedade” 85 ou a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança que, no preâmbulo, indica
convencimento quanto à natureza da família como “grupo fundamental da sociedade”.
Ainda com base na mesma obra de João Camilo de Oliveira Torres, o processo-fonte
destaca outro trecho onde a “voz” do autor se põe a caracterizar como uma violência à natureza,
ao direito natural da família, acredita-se, o fato de, afastando-se os filhos de seus pais, lhes seja
dada orientação diversa da que estes gostariam que tivessem.
Em que pese tratar-se de uma obra editada em 1958, Educação e Liberdade foi
referenciada como voz que ecoa em favor da Educação Domiciliar, a fim de demonstrar que há,
desde meados do século XX, quando a instituição escolar ainda lutava pelo reconhecimento de
sua hegemonia, uma verdadeira disputa, ainda que velada à época, mas não agora, entre Estado
e Família quanto à supremacia de sua atuação na educação das crianças e adolescentes. Outra
conclusão a que se chega com a utilização do pensamento de João Camilo de Oliveira Torres
em defesa de uma educação livre, que se aproxima das ideias defendidas pelas famílias que
acreditam ter prioridade na escolha do tipo de educação que devem dar aos filhos, é o fato de
sua concepção de educação se aproximar do protagonismo da instituição familiar quanto ao
direito de escolher, de optar entre várias soluções, como corolário da democracia. Para João
Camilo de Oliveira Torres, se não há direito de escolha, não existe democracia 86. Sendo assim,
a vedação à Educação Domiciliar sacrificaria a democracia em nome da autoridade estatal e em
detrimento do poder familiar, reconhecido pelas normas de defesa e proteção da infância e
adolescência.
Entretanto, cabe registrar, neste instrumento de produção científica que é a tese de
doutoramento, que o fundamento de validade usado pela voz de Oliveira Torres é a Constituição
dos Estados Unidos do Brasil 87, promulgada em 1946, que previa a oferta da educação no lar e
na escola sendo, portanto, o Estado autorizado a ensinar somente “por delegação do pátrio
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sua função procriadora, preparar a alma dos filhos para a vida. Ou, para recordar que em nossa língua há dois
significados para o verbo “criar”, cabe aos pais a “criação” dos filhos não somente no sentido de dar-lhes o
ser, como também no de presidir a seu desenvolvimento. Cabe-lhes, afinal, “formá-los” e “formar-lhes”o
espírito”. Segundo o advogado Júlio César Tricot dos Santos, que colacionou o trecho em sua peça
processual, o mesmo consta do livro Educação e Liberdade, editado pela Vozes, em 1958, p. 23..
Art. 16 n. 3 da DUDH.
OLIVEIRA TORRES, João Camilo de. Educação e Liberdade. Petrópolis, Vozes, 1958, p. 28.
Constituição 1946, 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”.
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poder” 88, como afirmou Oliveira Torres em sua obra 89. Portanto, essa voz está sendo trazida
para os autos do processo-fonte para justificar uma modalidade de educação que não foi,
literalmente prevista, como em 1946, pelo texto constitucional de 1988, em que pese
argumentos contrários no sentido de uma liberdade educacional implícita contida na
Constituição Cidadã.
Na mesma linha de argumentação, outra voz, distante da contemporaneidade se
consideramos a data de edição de seus livros 90, que foi trazida aos autos do processo pelo
advogado da família da menina Valentina, objetivando dar sustentação à causa da Educação
Domiciliar, é a do monge beneditino Dom Lourenço de Almeida Prado, cuja obra citada é
“Educação: ajudar a pensar, sim. Conscientizar, não”. Para Almeida Prado (1991), a educação
deve ser concebida com a máxima observância ao princípio da liberdade, já que o objetivo da
educação é justamente a compreensão e o exercício desse direito. A concepção de educação de
Almeida Prado enfoca sua imprescindibilidade para que o homem, que nasce prematuro, se
torne pleno. Seria, portanto, a educação, não um “ornamento acidental”, mas sim uma
“exigência de natureza da criatura humana” (ALMEIDA PRADO, 1991, p. 99).
A obra de Dom Lourenço de Almeida Prado não versa especificamente sobre Educação
Domiciliar, sendo certo, inclusive, que ele, à época de suas considerações, qual seja, a década
de 1980, situando seu pensamento no tempo, manifestava posicionamento quanto à
essencialidade da escola 91 de modo a atender à diversidade de formas quanto à oferta de
educação, em que pese falar de um lugar que pretendia dar voz às escolas privadas, naquele
momento histórico, questionadas em face à escola pública (estatal), acredita-se que, num
contexto mais amplo, seja possível apropriar-se, sim, de suas hipóteses, tendo em vista que o
tipo de sociedade que Almeida Prado acredita e defende é o que dá à liberdade uma extensiva
88
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Oliveira Torres, 1958, p. 52.
Durante a investigação da produção bibliográfica de João Camilo de Oliveira Torres, levantou-se a
informação de que várias de suas obras, foram reeditadas pela Editora da Câmara dos Deputados, estando
disponíveis a preços módicos e também para download gratuito no site dos representantes legislativos do
país. As obras estão disponíveis em https://livraria.camara.leg.br/a-democracia-coroada. Acesso 05 jan 2020.
Educação e Liberdade, contudo, não encontra-se no rol das obras disponíveis em novas edições. Cabe, do
ponto de vista científico, a indagação das razões para o renascimento do legado bibliográfico de um autor não
progressista. Na verdade, nota-se, recentemente, um interesse mais direto quanto à compreesão das questões
políticas que servem de “pano de fundo” para as trivialidades cotidianas. Prova disso, faz-se, consultando a
bibliografia mais vendida nos últimos tempos, donde se pode notar que, além dos invencíveis livros de
autoajuda, campeões de venda, livros de inclinação sociológica, filosófica e política também começaram a
frequentar a distinta lista. Assim, diante desse aparente interesse do cidadão brasileiro por questões sociais e
políticas, a Câmara dos Deputados entendeu pertinente reeditar o pensamento de João Camilo de Oliveira
Torres.
A edição mais recente do mencionado livro “Educação: ajudar a pensar, sim. Conscientizar, não é de 1991.
Dom Lourenço de Almeida Prado objetivava com seu livro “Educação: ajudar a pensar, sim. Conscientizar,
não” apoiar a livre iniciativa das escolas privadas num cenário em que havia uma polarização entre a escola
pública e privada. Sendo ele diretamente ligado ao Colégio São Bento, do Rio de Janeiro, pretendia advogar a
tese da existência de escolas privadas, sem embaraços estatais, para a configuração de valores democráticos.
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observância, deixando o Estado a reboque. Segundo ele, impor a exclusividade da escola estatal
ou criar dificuldades para a livre iniciativa no campo da Educação representa uma “exorbitância
tutelar, usada pelos Estados totalitários para manipular as crianças em vista de seus objetivos”
(ALMEIDA PRADO, 1991, p.99). Analisando esse posicionamento, percebe-se que o monge
beneditino, aproximando-se dos princípios democráticos, defende que é mais acentuado o dever
do Estado em proporcionar educação do que propriamente exista um direito seu. Desta forma,
a “voz” de Almeida Prado veio embasar a liberdade necessária para a configuração de uma
república democrática, que privilegie a liberdade de escolha.
Cabe registrar, novamente, que o fundamento de validade legislativa no qual se
embasam os argumentos de Dom Lourenço de Almeida Prado é a Constituição brasileira de
1946 e não a de 1988 que, hoje, foi confrontada diante do julgamento do STF no RE 888.815,
que analisou a possibilidade (ou não) da prática da Educação Domiciliar de forma a atender os
princípios constitucionais, republicanos e democráticos. Entretanto, a discussão do conceito de
democracia é atemporal, cabendo “ouvir essa voz” no que concerne a esse aspecto. E, no que
tange especificamente à discussão da democratização do ensino, Almeida Prado pontua
questões sensíveis que se aproximam do debate desta tese.
Segundo ele, democratizar o ensino não pode significar rebaixar seu nível para reduzílo ao alcance de todos, mas sim ofertar uma educação qualificada e igual para todos, advertindo
aos que temem o termo “de elite”, para qualificar a boa educação, que “qualquer educação digna
desse nome deve ser oferecida a todos” (ALMEIDA PRADO, 1991, p. 111). Além disso, referese à autonomia e liberdade de ensino como outros dois aspectos absolutamente indissociáveis
de um ensino democrático. Sendo assim, parece que a “voz” de Dom Lourenço Almeida Prado
confirma que um ensino democrático exige observância do princípio da liberdade, motivo pelo
qual esse teórico da filosofia da educação veio embasar os argumentos das famílias que
defendem o direito à liberdade de educar os próprios filhos, segundo suas convicções
sociológicas, ideológicas e filosóficas.
É preciso refletir: em que medida a vedação da existência e convivência de múltiplas
maneiras de educar fere o próprio ideal democrático do Estado? Creio que, neste aspecto, o
discurso anti-estatista de Almeida Prado aproxima-se 92 dos princípios básicos da Educação
Domiciliar, de modo que privilegia a diversidade, pois a exclusividade da escola estatal 93
92
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Dom Lourenço de Almeida Prado objetivava com seu livro “Educação: ajudar a pensar, sim. Conscientizar,
não” apoiar a livre iniciativa das escolas privadas num cenário em que havia uma polarização entre a escola
pública e privada. Sendo ele diretamente ligado ao Colégio São Bento, do Rio de Janeiro, pretendia advogar a
tese da existência de escolas privadas, sem embaraços estatais, para a configuração de valores democráticos.
Lembrando que a análise que Dom Lourenço Almeida Prado privilegia na obra em questão é dirigida à
liberdade da iniciativa privada quanto à prestação do serviço educacional. Contudo, suas conclusões podem
ser dirigidas, da mesma forma, à liberdade de ensino e de meios para ensinar.
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acabaria por ir na contramão da democracia, pois, sendo exclusiva, tende a tornar-se absolutista,
o que não se coaduna com os princípios democráticos. Para Almeida Prado, “a igualdade
democrática não se realiza afunilando a caravana humana, como um rebanho à porta do curral.
Não é verdadeira a liberdade democrática que não inclui o ‘direito à diferença’” (ALMEIDA
PRADO, 1991, p. 136).
Assim como afirmou João Camilo Oliveira Torres, para quem sem direito de escolha,
não há democracia, Dom Lourenço Almeida Prado vem reforçar esse pensamento quando diz
que “não há verdadeira democracia sem que haja oferta de mais de uma possibilidade
educativa” (ALMEIDA PRADO, 1991, p. 147), além de posicionar-se em apoio ao direito de
escolha pelas famílias do tipo ou gênero de educação dos filhos. Para esse autor,
Ao Estado compete abrir condições para que a família cumpra o seu dever de educar.
Cabe-lhe dar a educação, mas não lhe cabe escolher o tipo ou o gênero de educação.
Essa escolha é um direito da Família. Atribuir ao Estado o direito de escolher o tipo
de educação é conferir-lhe uma tutela diretiva sobre as novas gerações e a formação
de um povo segundo o seu modelo. Isto acarretaria, como toda a intromissão excessiva
do mais poderoso no âmbito das iniciativas confiadas pela natureza a organismos
menores e menos poderosos, a um tempo, um risco perigoso de uniformismos e
despersonalização dos indivíduos, todos padronizados pelo modelo único, e o
consequente totalitarismo. (ALMEIDA PRADO, 1991, p. 146).

Percebe-se, da análise de discurso conjunta de Oliveira Torres e Almeida Prado, que
ambos não só se colocam ao lado da liberdade de ensino, princípio que a Educação Domiciliar
reclama para si, como sustentáculo de sua viabilidade democrática, como também preservam
os princípios republicanos, na medida em que pretendem afastar do sistema educacional
qualquer faceta do Estado que possa usurpar o direito que a família tem de educar.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao contextualizar o movimento pela
Educação Domiciliar que, diga-se, ultrapassa os limites do processo em que debatido, posto que
abrange não só outras inúmeras famílias adeptas dessa prática de educação, como também
envolve o debate acerca de princípios constitucionais e de direitos humanos, traz para o
processo-fonte, em que pese de forma ligeira e superficial, a voz do professor e pedagogo norteamericano John Holt. Segundo a citação colhida pelo parecer do ministério público federal,
John Holt “passou a defender que as crianças, por possuírem uma predisposição natural em
adquirir conhecimentos, deveriam usufruir da liberdade de aprendizagem, e assim seguir os
seus próprios interesses e não apenas cumprir um currículo preestabelecido pela escola” 94.
Trata-se de uma pequena citação relativa a um dos intelectuais mais dedicados ao estudo
da forma pela qual as crianças aprendem e não condiz com toda a contribuição que os estudos
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Essa citação consta da pág. 312 dos autos do RE 888.815 do Supremo Tribunal Federal, processo-fonte desta
pesquisa de Doutorado.
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e as pesquisas de John Holt trouxeram para a compreensão do fenômeno homeschooling. A
citação de Holt no processo-fonte sequer foi fruto de um contato direto do Procurador-Geral da
República com a produção acadêmica do pesquisador considerado o “pai da desescolarização”.
Tal referência aos estudos de John Holt foi feita apenas para contextualizar um movimento de
contracultura 95 e partiu da análise de um texto de Kimberly A. Yuracko (2008) que, por opção
metodológica, será tratado na seção seguinte.
Com relação a John Holt, foi necessário considerar de modo mais acurado seus estudos
e pesquisas, tendo em vista que eles trouxeram para o homeschooling uma contribuição ímpar
e não foram suficientemente explorados no parecer do procurador-geral da república. A voz de
John Holt ficou restrita a uma pequena citação que relacionou seu nome ao movimento pelo
aprendizado desinstitucionalizado, tendo sido constatado, ademais, que nenhuma outra voz no
processo-fonte utilizou-se da teoria de Holt para sustentar a viabilidade da Educação
Domiciliar, mesmo sendo ele um dos teóricos mais consistentes quanto a este assunto. Por essa
razão, optou-se por explorar, de forma mais aprofundada, 96 a teoria da desescolarização,
esmiuçando as pesquisas de John Holt, uma vez que constituem, quiçá, uma das mais profundas
para identificação e reconhecimento da modalidade de Educação Domiciliar.
O pesquisador norte-americano John Caldwell Holt 97, teve uma atuação voltada para o
aspecto pedagógico, na medida em que dedicou seus estudos e experiências às crianças e à
reflexão sobre a natureza da aprendizagem. How children fail (1964) 98 e How children learn
(1967) 99, além de Learning all the time (1989) 100 são suas obras de maior influência na
educação. Infere-se, já pelos títulos, que sua preocupação concentrava-se no aspecto cognitivo,
na aprendizagem em si mesma. Holt, em uma trajetória de estudo, pesquisa e comprometimento
com a fundamentação da teoria sobre homeschooling, ainda não é muito conhecido no Brasil 101,
95

96

97
98
99
100

101

O movimento de contracultura teve lugar na década de 1960 e consistia em mobilizações e constestações
sociais que utilizavam os novos meios de comunicação em massa para rejeitar e contestar valores e práticas
da cultura dominante.
Note-se que outras pesquisas que se dedicaram ao estudo do homeschooling chegaram a citar John Holt, mas
sem utilizar suas descobertas no campo que envolve a forma pela qual as crianças aprendem como
embasamento teórico.
John Holt nasceu em Nova Iorque, em 14/04/1923. Por ocasião de sua morte, em 14/09/1985, os obtuários
dos jornais americanos deram destaque à obra e aos estudos do educador. Morreu aos 62 anos, de câncer.
Como as crianças fracassam (tradução da autora).
Como as crianças aprendem (tradução da autora).
Esse livro, Aprendendo o tempo todo (tradução da autora), foi lançado pelos editores de John Holt mesmo
após seu falecimento, em 1985, tendo em vista que o autor já havia deixado escritos suficientes para a
composição da obra, bem como várias declarações escritas sobre seu propósito com esse estudo.
Essa constatação, concebida após a revisão de literatura, onde percebi que John Holt foi pouquíssimo
explorado, bem como sua obra não muito citada, embora ele tenha sido um expoente pioneiro nas afirmações
em favor de uma educação que privilegie uma aprendizagem ativa, oposta à que observava nas instituições
escolares, fez com que essa pesquisa dedicasse um espaço mais extenso a esse autor-pesquisador-escritorprofessor, a fim de que possa servir de incentivo para que suas reflexões e afirmações sejam aprofundadas em
futuros estudos brasileiros sobre a temática.
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mas sua obra goza de certo prestígio nos Estados Unidos, em especial junto às famílias que
faziam (e ainda fazem) opção por uma educação fora da instituição escolar.
Atuando como professor 102 em diversas instituições formais de ensino, inclusive
universitárias, John Holt teve a oportunidade de desenvolver suas ideias e pesquisas, chegando
a fundar uma associação para lidar com educação, questões sociais e a relação entre elas. Mas
foi através da publicação da revista Growing Without Schooling 103 que Holt passou a dedicarse especificamente ao ensino de crianças em casa. A Imagem 3 e a Imagem 4 referem-se,
respectivamente ao primeiro número da revista, publicado em 1977, e a última edição,
publicada em 2001 104.
Imagem 3 - Primeira edição da Revista
Growing Without Schooling

Fonte:
www.goodreads.com/book/show/786808.
Growing_Without_Schooling. Acesso 06 jan 2020.
102

103

104

Aos 30 anos de idade, passou a ocupar o cargo de professor em diversas escolas como, por exemplo,
Colorado Rocky Montain School, Shady Hill School, Lesley Ellis School e Commonwealth School. Em 1968
tornou-se professor visitante da Harvard University e, no ano seguinte, do Departamento de Educação da U.
C. Berkely. Entre seus escritos e palestras, fundou a Holt Associates, com o objetivo de lidar com educação e
questões sociais.
A revista Growing Without Schooling começou a ser publicada bimestralmente, em 1977, e tinha foco no
ensino de crianças em casa. Foi uma publicação pioneira destinada a homeschooling, unschoolin e
aprendizagem fora da escola. Após vinte e quatro anos de publicação contínua, a Growing Without Schooling
(GWS) deixou de ser editada em 2001. John Holt se responsabilizava por todo o processo de edição da
revista com informações que tinham o objetivo de subsidiar as famílias que desejassem educar os filhos sem
os enviar a uma escola formal. Nesse período, fim da década de 1970, a educação em casa não era
amplamente conhecida ainda e a publicação servia para a disseminação dessa ideia.
Mesmo após o falecimento de John Holte, em 1985, sua equipe de pesquisadores, liderada por Pat Farenga,
continuou os estudos sobre homeschooling.
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Imagem 4 - Última edição da Revista
Growing Without Schooling

Fonte: issuu.com/patfarenga/docs/gws-138 Acesso
06 jan 2020.

Imagem 5 - Capa da publicação que reeditou a
revista Growing Without Schooling

Fonte:www.amazon.com.br/Growing-Without-SchoolingComplete-Collection/dp/0985400242. Acesso 06 jan 2020.

Durante a busca por fontes de pesquisa, foi possível localizar recente reedição de todos
os números da revista Growing Without Schooling em uma publicação de dois volumes
organizados por Patrick Farenga, colaborador e continuador dos estudos sobre homeschooling
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iniciados por John Holt. A Imagem 5 representa o primeiro volume que compilou a reedição
das publicações para auxílio dos pais homeschoolers 105.
Além da revista GWS, Holt publicou livros nos quais conseguiu expor sua experiência
e suas reflexões com relação ao modo como as crianças aprendem. Sua obra não pode ser
considerada extensa, mas é fruto de pesquisa empírica por anos de atividade como professor e
escritor. No Apêndice B 106, pode ser consultado o Quadro 16 que apresenta as obras editoriais
de John Holt e tem por objetivo colaborar com o campo de estudos expondo as fontes de
pesquisa e, assim, incentivar e facilitar outros estudos que possam fomentar a discussão
científica a respeito da Educação Domiciliar.
Analisando-se a produção editorial de John Holt e conclui-se que sua linha de pesquisa
e pensamento se pautou, ao longo dos anos, em demonstrar o processo de aprendizagem das
crianças, bem como a possibilidade desse processo ocorrer em casa, com pouquíssimo ou
nenhum ensino 107. Eis a razão pela qual os estudos de Holt constituem base fundamental para
a compreensão

do fenômeno da Educação Domiciliar, na medida em que comprova a

viabilidade de uma aprendizagem formal conduzida pela família, sem ofensa às necessidades
sociais e ao desenvolvimento cidadão dos aprendizes. Seus relatos demonstram que os que se
dedicaram a educar os filhos em casa, lograram êxito na formação de cidadãos conscientes de
seu papel social.
Comprovam essa afirmação o fato de suas obras e de seus estudos estarem sendo
reeditados 108 e cada vez mais citados por aqueles que pretendem compreender o modo pelo qual
as crianças aprendem e como o fazem fora do controle estatal e da hegemonia da instituição
escolar.
A partir das obras editoriais de John Holt, é possível inferir o cerne de seu pensamento
quanto à educação. Como as crianças fracassam (1964), Como as crianças aprendem (1967),
O baixo rendimento escolar (1969), O que eu faço segunda-feira? (1970), Liberdade e além
(1972), Fugindo da infância: necessidades e direitos das crianças (1974), Ao invés de
educação: maneiras de ajudar pessoas a fazer coisas melhores (1976), Ensine do seu jeito: o
livro de John Holt sobre educação domiciliar (1981) e Aprendendo o tempo todo (1989)
Atualmente disponível para venda em diversos sites na internet, a publicação que compilou todas as edições
da revista GWS serve de parâmetro e material guia para as famílias que optam pela Educação Domiciliar
como modalidade de ensino para os filhos.
106
O Apêndice B encontra-se na página 259, ao final.
107
No próximo subitem deste capítulo, a teoria desenvolvida por John Holt será melhor explorada, tendo em
vista que neste item o objetivo foi identificar aspectos biográficos dos intelectuais.
108
As edições da revista Growing Withthout Schooling foram relançadas em conjunto, integrando dois volumes
publicados, um no fim de 2017 e outro nos primeiros meses de 2018. O livro How Children Learn,
comemorando os 50 anos da primeira edição, foi relançado em agosto de 2017.
105
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evidenciam um foco na aprendizagem ativa, onde o aluno/aprendiz se coloca em posição
participativa e não passiva, equivalente ao modo pelo qual as famílias homeschoolers
brasileiras, pelo exemplo observado da família de Valentina, cuja demanda originou o processofonte, desejam educar os filhos.
Eis, portanto, o que parece ser o diferencial na Educação Domiciliar: o foco da
aprendizagem que, constata-se, está na participação direta do aprendiz, conduzida pela Família,
no processo que leva à aquisição do conhecimento. Essa forma de aprendizagem ativa, não nos
parece interfira nos conceitos de cidadania, democracia, bem como nos preceitos republicanos.
Tais conceitos não deixam de ser estudados e não são afastados. Contudo, a aprendizagem e a
compreensão dos princípios democráticos e republicanos serão realizadas de maneira ativa,
onde o aprendiz lançará mão de estratégias autodidatas para o estudo de conceitos tão
importantes, bem como para pô-los em prática.
Tomando por base o primeiro livro de John Holt, de 1964, nota-se que o pesquisador
chega à conclusão de que quando as crianças são forçadas a aprender, elas se tornam
preocupadas com sua aprendizagem apenas de forma artificial e desviam o foco dos objetivos
a serem aprendidos. Se ocupam mais em agradar os professores e a escola, produzindo respostas
que serão recompensadas 109, do que efetivamente direcionando seus esforços para a verdadeira
aprendizagem. Assim, como a escola assumiu uma característica de educação em massa,
tratando a aprendizagem como uma linha de produção, não sobraria muito espaço para o
respeito às individualidades e à forma como cada um aprende. Nesse aspecto, as críticas
indiretas de John Holt à instituição escolar são no sentido de que a escola não respeitaria a
natureza humana no tocante ao modo pelo qual as crianças aprendem e, por isso, mereceria ser
desinstalada ou, ao menos, reinventada. E para essa reinvenção, com a qual certos educadores
modernos concordam 110, talvez possa contribuir a compreensão obtida a partir da óptica da
Educação Domiciliar holtiana, que mira a aprendizagem ativa como forma alternativa de
aquisição do conhecimento.
Segundo Álvaro Ribeiro (2011), John Holt, quando professor da Universidade de
Harvard, acreditava que a eliminação da escolaridade obrigatória era necessária para a
construção de uma sociedade mais humana, tendo em vista que, para Holt, cada criança tem
uma necessidade “inata e insaciável” de compreender o mundo e qualquer tentativa para regular

Comentário baseado na introdução do livro Aprendendo o tempo todo, de John Holt, publicado em 2006 pela
editora Verus, feito pelo tradutor, Walther Castelli Junior.
110
CANÁRIO, RUI. Escola: crise ou mutação? In AAVV, Espaços de Educação, Tempos de Formação. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 141-151.
109
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ou controlar essa necessidade reprime a aprendizagem, já que as escolas seriam “prisões”111
para as crianças, pensadas não para educá-las, mas para mantê-las “sob controle e fora do
caminho dos adultos” (RIBEIRO, 2011, p. 65-66). Tomando por base a teoria da liberdade de
aprendizagem de Holt, em que pese ele próprio não relacionar seus estudos aos princípios
democráticos e republicanos, decerto poderíamos supor que, numa aprendizagem ativa e livre,
como ele defende, aprendentes e ensinantes estariam naturalmente em meio aos fundamentos
da democracia e do regime republicano.
John Holt dedicou-se ao estudo da forma como as crianças aprendem e, aos poucos, foi
abadonando a sala de aula convencional, pensando em centros de estudos de aprendizagem,
iniciando o movimento homeschooling em 1967 e afirmando a importância do papel dos pais
nesse processo natural de aprendizagem. Ele costumava afirmar que a maioria do que sabia não
tinha aprendido na escola e realmente nem sequer lhe tinha sido ensinado 112, na tentativa de
comprovar, a partir de si mesmo, sua teoria. Sua perspectiva idealista de educação culminou no
termo desescolarização, atribuído a ele em sua obra Teach your own (1981).
No prefácio da nova edição de How Children Learn 113, lançada em 2017 para
comemorar os cinquenta anos da 1ª edição, a educadora norte-americana Deborah Meier,
conhecida por sua intensa defesa da escola pública de qualidade, escreveu sobre a influência
que John Holt teve sobre ela, na medida em que sempre voltava ao trabalho do pesquisador para
se lembrar sobre os medos que tornam o aprendizado mais difícil e limitam a inteligência de
quase todas as pessoas. Segundo Deborah Meier, John Holt, para explorar e descobrir como as
crianças aprendem, juntou-se “aos inimigos”, escolheu os próprios alunos. Ela enfatiza que a
revista Growing Whitout Schooling foi o “guia mais útil que um professor poderia ler” e que,
aos poucos, foi mudando seu próprio ponto de vista em relação à educação em casa. Em que
pese continuar trabalhando para preservar a educação pública, passou a ter os homeschoolers
como aliados nessa luta, pois eles reconhecem o quão poderosa a educação pode ser, além de
reforçar nela a ideia de que “a tarefa é fazer as escolas preparadas para que as crianças
aprendam, e não crianças prontas para a escola” 114.
São pertinentes as conclusões da educadora Deborah Meier, na medida em que reforçam
a hipótese de que não há exclusão da escola pela educação realizada em casa, sob

Michel Foucault também tem sua versão e tece críticas e reflexões sobre a comparação da escola com uma
prisão em seu Vigiar e Punir (1975).
112
Afirmação disponível em www.johnholtgws.com. Acesso 29 mar 2017.
113
Essas informações foram obtidas em https://johnholtgws.squarespace.com/how-children-learn. Acesso 02 mar
2018.
114
Idem.
111
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responsabilidade direta da Família. O que há são formas diversas de aprendizagem que, sem
problema algum, podem conviver, reforçando a diversidade de meios e a pluralidade de
concepções pedagógicas. É inevitável que essas diferentes formas apresentem pontos positivos
e negativos, sendo que a opção por uma delas não pode excluir a outra, sob pena de violação
do princípio da liberdade de escolha.
Tomado pela constatação de que estava ensinando, mas seus alunos não estavam
aprendendo, Holt passou a se questionar sobre o que estaria acontecendo. Chegou à conclusão
que
forçar as crianças a aprender as torna artificialmente preocupadas com a própria
aprendizagem. Elas passam a se ocupar principalmente com agradar os professores e
as autoridades da escola, dirigindo suas energias para a produção das respostas
esperadas, pelas quais obterão recompensas” (CASTELLI JR, 2007, p. 7-8).

John Holt compreendeu a educação em seu sentido essencial, pois foi capaz de entender
que as crianças são “aprendizes naturais” (HOLT, 2006, p. 178). Segundo ele, somente quando
passou a ensinar menos, as crianças começaram a aprender mais, o que lhe permitiu afirmar
que “aprender não é o produto de ensinar” e “ensinar não produz a aprendizagem” (HOLT,
2006, p. 179).
No Brasil, não há muito fomento à obra de John Holt, sendo que três livros seus podem
ser encontrados traduzidos para a língua portuguesa e comercializados no país. Contudo, um
desses livros, Ensine do seu jeito: o livro de John Holt sobre educação domiciliar, teve sua
edição brasileira lançada em novembro de 2017, ou seja, recentemente o mercado editorial se
interessou por um livro que, originalmente, foi lançado em 1981. Passados quase quarenta anos,
uma editora brasileira 115 viu uma brecha no mercado das publicações bibliográficas em que um
livro sobre Educação Domiciliar, sobre como os pais podem ensinar seus próprios filhos sem
enviá-los a uma escola, teria chances de ser aceito. Após análise da teoria desenvolvida pelo
“pai” do termo homeschooling, a presente pesquisa aproxima-se do entendimento de que os
estudos brasileiros que cuidem da temática da Educação Domiciliar precisam aprofundar-se na
compreensão da teoria holtiana.
Ainda do parecer pelo qual se manifestou o ministério público federal, colhendo da
pesquisa de Leila Oliveira Di Pietro 116, a voz de Ivan Illich, en passant, na condição de um dos

A Editora Kírion tem poucos livros lançados no mercado, tendo em vista que é uma novata nesse campo. Tem
sede em Campinas/SP e se ocupa exclusivamente de obras com o tema da educação, muitas delas com viés
numa educação clássica e de princípios religiosos.
116
A dissertação de mestrado de Leila Oliveira Di Pietro compõe a revisão de literatura desta tese. Nela, a
professora analisa a tão citada “crise” da instituição escolar, bem como propostas de “empresarização” da
educação.
115
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teóricos “crítico-reprodutivistas”, foi trazida para a discussão e, falando diretamente sobre
escola, enquanto espaço do conhecimento, trata, por arrastamento, de Educação Domiciliar.
O austríaco Ivan Illich é considerado o mais polêmico entre os autores “críticoreprodutivistas”. Esclareço, desde já, o uso do adjetivo “polêmico” em razão do radicalismo de
suas ideias quanto à eliminação da instituição escolar da sociedade. Illich foi um pensador
crítico das instituições sociais, notadamente a escola, o que fez com que ficasse conhecido como
o “pai da educação sem escola” 117, tendo em vista que ele condena, imperdoavelmente, o
sistema escolar, por considerá-lo o mais “anacrônico” dentre as instituições públicas. Essa
anacronia da escola se deve ao fato de sua incapacidade de adaptação à “celeridade das
transformações”, não servindo senão à “estabilização e à proteção da estrutura social que as
produz” (GAJARDO, 2010, p. 12).
Para o intelecutal nascido em Viena 118, sob o ponto de vista sociológico, não era apenas
um questão de a escola ser incapaz de acompanhar a celeridade das transformações. Explicase: quando Illich voltou a Nova Iorque como professor catedrático, fundou, simultaneamente,
no México, o Centro Intercultural de Documentação que, de local para formação de
missionários para a América Latina, se transformou em um centro parauniversitário onde ele
podia colocar em prática suas ideias sobre “educação desescolarizada” (GAJARDO, 2010, p.
13) e pesquisar sua teoria com apoio de outros intelectuais.
Segundo Marcela Gajardo (2010), neste Centro, outros numerosos intelectuais,
americanos e latino-americanos, puderam refletir sobre problemas de educação e cultura.
Dentre esses intelectuais está Paulo Freire, que debateu com Illich sobre educação,
escolarização e conscientização. Em 1969, Illich, um feroz crítico da ação missionária
tradicional da Igreja Católica, abandona-a e passa a dedicar-se exclusivamente à sua vida
acadêmica como pesquisador, escritor, conferencista e professor.
Embora a obra mais famosa de Ivan Illich, Deschooling society (1971), que recebeu em
português a tradução Sociedade sem escolas 119, leve a acreditar que ele foi um intelectual
De muitos pais parece ser feito o fenômeno da desescolarização. Contudo, a pesquisa mostrou que John Holt
é o grande nome quando se fala em educação na casa, sendo que Ivan Illich é mais conhecido pelo fenômeno
da desescolarização, defendendo a desinstalação da instituição escolar das sociedades.
118
Ivan Illich nasceu em 04 de setembro de 1926, embora de pai iugoslavo e mãe judia118, Ivan Illich, aos 5
anos, abandonou a Áustria indo morar em Roma. Estudou teologia e filosofia em estabelecimentos religiosos,
tornando-se doutor em história. Em 1951 foi ordenado sacerdote e nomeado para uma paróquia em Nova
Iorque, defendendo as causas dos imigrantes vindos de Porto Rico. Exerceu o cargo de vice-reitor da
Universidade Católica de Porto Rico, sendo que, depois, migrou para Cuernavaca, no México.
119
Em 2018, a Editora Vozes relançou uma nova edição da obra mais publicada de Ivan Illich, Sociedade sem
Escolas. Essa decisão editorial provocou a indagação: por que reeditar um livro da década de 1970 que
defende a desinstalação da instituição escolar? Se, insistentemente, ouvimos e lemos nas pesquisas
relacionadas à educação que a escola tem evoluído e melhorado, crescido e se desenvolvido, por que alguém
117
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dedicado ao estudo da instituição escolar, seu viés editorial não se restringiu à questão
educacional. Pelo contrário, Illich não fez em sua bibliografia uma análise exclusiva da escola,
mas sim da institucionalização de uma forma geral. É possível confirmar essa afirmação com a
análise do Quadro 7 que colaciona as obras de Ivan Illich traduzidas em português.
Quadro 7 - Obras de Ivan Illich em português.
ANO

TÍTULO

EDITORA

SINOPSE

Trata-se de um livro-relato alertando o homem a abrir os olhos
para a farsa, mantida pelos detentores do conhecimento, do
1971 Libertar o futuro
dinheiro e do poder, de que os pobres devem viver em um modelo
que os ricos têm feito para seu próprio uso.
Considerada a maior obra de Illich. Desenvolve ideias sobre a
Sociedade sem
1973
Vozes
inviabilidade da educação universal pela escolarização, bem
escolas
como a necessidade de se desescolarizar o ethos da sociedade.
“A crise no ensino só pode ser resolvida por uma inversão da
estrutura institucional. Pode ser dominada somente se as escolas
Inverter as
Moraes
actuais, com ou sem paredes, que preparam e autorizam
1973
instituições
Editores
programas para os estudantes, forem substituídas por novas
instituições, assemelhando-se mais às bibliotecas e aos seus
serviços anexos” (p. 34).
Enuncia uma teoria sobre a limitação do crescimento nas
Publicações
sociedades industrializadas e propõe uma nova organização pelo
A
1974
Europaviés, entre outros, de uma nova concepção do trabalho e de uma
convivencialidade
América
“desprofissionalização” das relações sociais que concernem
igualmente à educação e à escola.
Escrito originalmente em francês e publicado em 1968, inaugura
Celebração da
a série de trabalhos dedicados à educação. Critica violentamente a
1975
Vozes
consciência
escola pública, denunciando sua centralização, sua burocracia
interna e suas desigualdades.
Obra que transcende a educação e se inscreve numa perspectiva
Energia e
1975
Sá da Costa
mais ampla de reorganização da sociedade e do trabalho em
equidade
função das necessidades do homem.
Sustenta que, assim como a escola “deseduca”, a medicina
A expropriação
Nova
institucionalizada acaba por constituir um grave problema para a
1975 da saúde: nêmesis
Fronteira
saúde. Aborda problemas políticos e institucionais que atingem as
da medicina
sociedades modernas altamente tecnicizadas e estratificadas.
Prega o direito do desemprego útil: um conceito positivo,
O direito ao
construtivo e até otimista, segundo o qual as pessoas são úteis a si
1978
desemprego
Alhambra
mesmas e aos outros, mesmo estando fora da produção de bens
criador
para o mercado.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Marcela Gajardo (GAJARDO, 2010, p. 148).
Publicações
Dom
Quixote

A produção de Illich traduzida para a língua portuguesa demonstra que o cientista vai
além do fenômeno da escolarização obrigatória, porquanto a amplitude de suas análises críticas
alcançou toda a institucionalização da sociedade que, segundo ele, só aumenta as desigualdades.
compraria uma obra que se dedica a excluí-la? Lanço apenas o incentivo à reflexão, pois creio que a resposta
pode ser tão polarizada quanto a discussão entre Estado e Família, entre casa e escola que serve de cenário
para a exposição e análise sociológica e filosófica desta tese. Mas que as motivações para esse relaçamento
nos deixam, ao menos, atentos e impelidos a refletir, isso é inegável.
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Os escritos de Ivan Illich em matéria de educação são, e uma parte, coletâneas de
artigos de intervenções públicas reproduzidas em diversas línguas e, outra parte, obras
que discutem temas como a educação, a saúde, os transportes, bem como formas
possíveis de reorganização da sociedade futura - obras também difundidas em escala
internacional (GAJARDO, 2010, p. 14-15).

Quanto a Ivan Illich, um radical, um louco, um anarquista, um pensador libertário ou
um visionário? Segundo Marcela Gajardo (2010), não há como negar que Illich 120 pensou a
educação de forma a dinamizar o debate educacional dos anos 1960, lançando elementos
necessários para que a concepção de escola se tornasse mais atenta às reais necessidades do
ambiente e dos alunos e à “transmissão de conteúdos educacionais adaptados à vida social”
(GAJARDO, 2010, p. 27).
A partir das discussões e estudos nascidos do Centro Intercultural de Documentação,
Ivan Illich colocou-se em diálogo com importantes pensadores da educação à época, incluído
entre eles, o brasileiro Paulo Freire, conforme comprova a Imagem 6.
Imagem 6 - Ivan Illich e Paulo Freire no Centro Intercultural de Documentação 121

Fonte:http://libertariosufpel.blogspot.com.br/2016/09/ivan-illich-90-anos-atualidadedo.html.
Acesso 04 mar 2018.

A parceria entre Ivan Illich e Paulo Freire se deu, não com interesse na prática
pedagógica em si mesma, mas sim quanto ao impacto da escolarização na sociedade e o modo

O autor austríaco morreu de câncer, no dia 02 de dezembro de 2002, em Bremen, cidade do norte da
Alemanha que mantinha a Universidade na qual Illich era docente.
121
Criado por Illich para ser um centro de formação de missionários para a América Latina, o CIDOC tornou-se
um centro de pesquisas, possibilitando ricos debates envolvendo, entre outros temas, a educação.
120
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de se promover uma educação onde o saber se relacione ao despertar da curiosidade
(GAJARDO, 2010, p. 24). Illich se tornou admirador de Paulo Freire e debateu com ele sobre
educação no Centro Intercultural de Documentação, em Cuernavaca, México, na década de
1960. No entanto, essa aproximação não gerou afirmações e/ou publicações conjuntas em que
se pudesse afirmar que o brasileiro pensava como o austríaco no que tange à desinstalação da
escola como espaço social priviliegiado. Em que pese Paulo Freire ter desenvolvido estudos
muito próprios sobre o modo pelo qual os alunos aprendem, os biógrafos, os estudiosos de sua
teoria, bem como todos que apoiam sua prática docente nas ideias freireanas não permitem
afirmar que Paulo Freire seria um teórico simpático a uma educação independente da existência
da instituição escolar, uma vez que, republicana, tornar-se-ia obrigatória e indissociável do
plano de uma sociedade “livre, justa e solidária”.
Independente de sua relação com a pedagogia freireana, Ivan Illich é unanimidade
quando se trata da produção de estudos que desafiem as instituições estatais de um modo geral
e não apenas a escola. A teoria de Illich está apoiada no pensamento totalmente antiinstitucional, já que ele condena o caráter manipulativo que as instituições sociais assumiram.
Portanto, seu pensamento radical tangencia a escola na medida em que é nessa instituição,
segundo ele, que a liberdade e o poder de escolha seriam tolhidos de modo mais intenso
(ILLICH, 2018, p. 121-123).
Dando sequência à análise das vozes dos intelectuais, consta da manifestação da ANED
como amicus curiæ nos autos do RE 888.815, os estudiosos americanos da temática
homeschooling, Robert Kunzman e Milton Gaither 122. Eles tiveram suas vozes referidas como
intelectuais da Educação Domiciliar com a citação de um trabalho de pesquisa que realizaram
em conjunto, no ano de 2013, entitulado Homeschooling: a comprehensive survey of the
research.
Kunzman e Gaither, da mesma forma que outros intelectuais da educação citados no
processo-fonte,

tiveram

suas

vozes

reduzidas

a

pequenas

citações

e

excertos

descontextualizados, aparentemente com o objetivo de ilustrar ou validar, com literatura
reconhecida, determinada afirmação. No caso das razões apresentadas pela ANED como
amicus curiae, buscou-se apoio em Kuzman e Gaither no que diz respeito aos recorrentes
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Segundo levantamento feito pela pesquisa de Natália Sartori Evangelista (2017, p. 60), Kunzman é um dos
autores que mais publica sobre Educação Domiciliar em língua inglesa, sendo que Gaither também aparece,
mas listado com um pouco menos de publicações, ainda que seja o autor de uma das obras mais citadas
quando se trata de homeschool nos Estados Unidos da América, o clássico Homeshcool: an american history,
cuja primeira edição é de 2008. Tanto Robert Kunzman quanto Milton Gaither são professores, sendo que o
primeiro na Universidade de Indiana e o segundo no Messiah College.
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questionamentos de que o homeschooling geraria sectarização ou um prejuízo à socialização de
crianças e adolescentes. Embora os pesquisadores norte americanos reconheçam que há poucos
estudos empíricos relacionados à formação de valores homeschoolers, são referenciados pela
ANED com o objetivo de desmistificar que o meio homeschool aumente a influência dos pais
sobre os filhos quanto aos valores religiosos, bem como sugerir que homeschoolers são mais
engajados cívica e politicamente, se comparados a famílias cujos filhos estejam em escolas
públicas.
Publicado no periódico Other Education: the journal of educational alternatives 123, as
mais de cinquenta laudas do trabalho de Kunzman e Gaither dedicam-se a uma abrangente
análise de pesquisas acerca de homeschooling em língua inglesa. Os autores depararam-se com
um universo de mais de 1400 textos acadêmicos, dos quais destacaram 351 para
compreenderem o homeschooling nas seguintes categorias: demografia, currículo, realização
acadêmica, socialização, leis, relacionamentos com escolas públicas, transição para a faculdade
e tratamento internacional da educação em casa.
Em que pese o valor acadêmico do trabalho de Kunzman e Gaither exposto no periódico
Other Education, suas vozes foram limitadas, como já mencionado, a um mínimo fragmento,
mesmo diante de tantos dados de significativa importância para a compreensão do fenômeno
da Educação Domiciliar que foram coletados e analisados

em estudos científicos. No

mencionado trabalho, os pesquisadores buscaram compreender o “movimento de educação em
casa” iniciado no fim dos anos 1970 nos Estados Unidos da América e o forte engajamento de
famílias em políticas públicas e ações legais para tornar possível manter as crianças estudando
em casa e não na escola.
Assim como se observa no Brasil, entre os anos de 2011 e 2018, o crescimento da
Educação Domiciliar foi de 2000% e vem apresentando uma taxa de crescimento anual de 55%,
aproximadamente, segundo dados da ANED 124 e, como nos EUA, parece que vive-se uma
“onda” do movimento pela educação “na casa” também em nosso país. O fenômeno é recente,
mas crescente e, por isso, precisa ser analisado sob diversos ângulos a permitir amplo debate.
Contudo, constitui tarefa árdua empreender pesquisa científica, seja no Brasil ou mesmo
em outros países, acerca de homeschooling, tendo em vista uma dificuldade inerente quanto a
Trata-se de uma revista acadêmica internacional com foco em alternativas educacionais que envolvam teoria,
filosofia e prática que não estejam necessariamente concentradas em formas institucionalizadas de
provimento da educação, num movimento que denominam de “educação para os democráticos”. Tem como
lema Open to be different (Aberto para ser diferente) e mantém publicações regulares desde 2012.
Informações obtidas no site do periódico disponível em https://www.othereducation.org/index.php/OE/about
Acesso 02 jul 2019.
124
As informações fornecidas pela ANED estão disponíveis em https://www.aned.org.br/. Acesso 02 jul 2019.
123
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esta temática que é o fato dos estudos serem politicamente motivados. Esse fator tornou a
análise mais jurídico-normativa do que era a intenção desta pesquisa, uma vez que, por escassez
de empiria, as discussões tendem a se encaminhar para a discussão da natureza do direito à
educação envolvido nessa disputa silenciosa entre Estado e Família.
Os próprios Kunzman e Gaither, objetivando evitar especulações a respeito de seu
posicionamento quanto ao homeschooling, dada a inclinação das pesquisas para uma
polarização entre defesa e crítica à Educação Domiciliar, afirmam que, como estudantes
acadêmicos de homeschooling “são fascinados por ele como um fenômeno social e estão
convencidos de seu significado como um movimento social”. Além disso, consideram que “não
são defensores indiscriminados do homeschooling, nem críticos desenfreados da prática”, mas
apenas acreditam que o homeschooling é “uma opção educacional legítima, capaz de resultar
exemplos de crescimento ou negligência preocupantes” (KUNZMAN e GAITHER, 2013, p.
6) 125. Deixam, portanto, explícita que, à luz de sua concepção teórica, a proposição da Educação
Domiciliar se justificaria pelas implicações sociais geradas por esse fenômeno a ser considerado
como uma “opção educacional legítima”.
É preciso considerar que ambos os pesquisadores, Robert Kunzman e Milton Gaither,
são membros do International Center for Home Education Research (ICHER) 126, um grupo
formado por pesquisadores e estudiosos do tema homeschooling que, desde 2012, dedica-se a
fornecer informações apartidárias sobre homeschooling, analisando pesquisas sobre Educação
Domiciliar, de modo a permitir um trabalho em rede de colaboração entre acadêmicos, bem
como fornecendo dados de pesquisas bem conduzidas e cuidadosamente analisados. Trata-se
de um grupo de pesquisa cujos dados podem servir de base e inspiração para que propostas
brasileiras sejam implementadas seguindo tal modelo no que se refere à reunião de estudos e
análises acadêmicas que envolvam a Educação Domiciliar, projetando-se um eventual
reconhecimento futuro desta filosofia de vida e de ensino-aprendizagem no Brasil.
Outro pesquisador americano, com ampla produção de estudos relacionados ao
homeschooling nos EUA que, de modo lacônico, foi citado no processo-fonte pela ANED é o
professor 127 Brian D. Ray. A menção a este teórico da Educação Domiciliar, no processo-fonte,
foi reduzida a um parágrafo em que Robert Kunzman e Milton Gaither citam a pesquisa

No texto original, em inglês, consta da seguinte forma: We are both academic students of homeschooling,
fascinated by it as a social phenomenon and convinced of its significance as an educational movement. We
are neither indiscriminate advocates for homeschooling nor unrestrained critics of the practice; we consider
homeschooling a legitimate educational option, one that can result in exemplary growth or troubling neglect.
126
Centro Internacional de Pesquisa em Educação Domiciliar, em tradução livre da autora.
127
Informações obtidas em https://www.nheri.org/about-nheri/. Acesso 09 jul 2019.
125
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materializada no livro Home Educated and Now Adults: Their Community and Civic
Involvement, Views about Homeschooling, and Other Traits 128, de 2004.
Fundador e presidente do National Home Education Research Institute (NHERI) que,
desde 1990, constitui-se numa organização de pesquisas sem fins lucrativos, o cientista da
educação, Brian D. Ray, é um dos principais especialistas internacionais em estudos
relacionados ao homeschooling. No Instituto que mantém, não só coleta pesquisas sobre
Educação Domiciliar, como também realiza pesquisas e as publica no periódico Home School
Researcher Journal. Em suma, trata-se de uma instituição dedicada à disseminação de fatos e
do cotidiano das famílias que adotam o homeschooling como opção de educação para os filhos.
No Brasil, ainda não é possível a discussão da temática homeschooler em modelos semelhantes
a esses, tendo em vista que o processo de discussão da viabilidade da prática da Educação
Domiciliar em nosso país encontra-se em estágio bem embrionário e sofre resistência de
diversos setores sociais, o que acaba impedindo uma análise real, ficando os estudos e pesquisas
quase sempre num plano teórico, afastado da empiria.
O professor Brian D. Ray estuda o movimento homeschooler há trinta e quatro anos 129,
já tendo realizado diversas publicações acerca desta temática, além de reunir, no Instituto que
preside, várias outras pesquisas e estudos que se ocupam da compreensão da Educação
Domiciliar. Seu nome aparece citado de forma recorrente em trabalhos sobre o tema, sendo uma
referência consolidada, embora receba algumas críticas por, supostamente, não guardar a
equidistância necessária entre o pesquisador e o objeto pesquisado e, consequentemente, apoiar
a causa homeschooler nos Estados Unidos da América e no mundo. Regularmente, ele publica
o Worldwide Guide to Homeschooling: facts and stats on the benefits of homeschool, uma
espécie de guia mundial sobre homeschooling, que contém fatos e estatísticas sobre os
“benefícios” do homeschool. Nesse guia, que ele atualiza com frequência 130, o PhD 131 norte
americano trata das estatísticas acerca do homeschooling, do crescimento do movimento nos
Estados Unidos e em outros países, dentre outros dados coletados 132. Brian D. Ray tenta
demonstrar com tais estudos que é “possível à Educação Domiciliar gerar traços tão positivos
128

Educados em casa e agora adultos: sua comunidade e envolvimento cívico, opiniões sobre Educação
Domiciliar e outros traços, em tradução da autora.
129
Informações obtidas em https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/. Acesso 18 jul 2019.
130
A última atualização foi realizada em janeiro de 2019 e está disponibilizada em no site da NHERI, podendo
ser conferida em https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/. Acesso 18 jul 2019.
131
Em países de língua inglesa, comumente utiliza-se a sigla PhD para designar o mais alto título de um
pesquisador na área da Filosofia.
132
Na última atualização do guia, em 27/11/2019, o NHERI informa, por exemplo, que em todo o mundo
percebe-se um crescimento da educação em casa. Austrália, Canadá, França, Hungria, Japão, Quênia, Rússia,
México, Coréia do Sul, Tailândia e Reino Unido são citados como países onde o fenômeno homeschooling se
expande. Disponível em https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/. Acesso 06 jan 2020.
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quanto os gerados pela escola” e que nenhuma pesquisa demonstrou conclusivamente, ainda,
“evidências empíricas de que a educação em casa cause traços negativos em comparação com
a escolaridade institucional” (RAY, 2019) 133. Talvez por essa razão, suas constatações,
classificadas como tendenciosas e apologéticas por alguns críticos, sejam contestadas por,
hipoteticamente, não carregarem a isonomia que se espera das pesquisas acadêmicas.
Mais uma voz em defesa da possibilidade de regulamentação da Educação Domiciliar
foi trazida aos autos do processo-fonte pela ANED. Trata-se do Papa Pio XI [1857-1939]
134

que, através da carta encíclica Divini Illius Magistri, foi elevado ao status de intelectual da

educação. Todavia, considerando-se que a voz do pontífice se direciona a todos os lugares e a
todas as pessoas que professem a fé católica, já é possível considerá-lo como uma voz de
natureza universal, uma vez que 18% da população mundial se diz católica 135. Além do mais, a
tríade “Estado, Família e Igreja” articula-se na história da educação como demonstra Luciane
Barbosa (2017) em sua obra sobre Martinho Lutero e as origens do direito à educação. Segundo
ela,
a história da Educação e a história da Igreja mostram-se articuladas sendo, em
determinados momentos, fonte de influências recíprocas. [...] na Idade Média essa
relação se mostrou mais intensa, com a Igreja encarregada da educação escolar [...].
A Igreja foi solidificando seu monopólio sobre a educação, o que, certamente,
contribuiu para torná-la uma força política e cultural determinante neste período. [...]
Segundo Lutero, a responsabilidade pela educação escolar [...] deveria ser transferida
do âmbito da Igreja para o do Estado [prevendo-se] supervisão dos pais, garantindo
que ele enviassem, de fato, os filhos à escola (BARBOSA, 2017, p. 75-111).

Portanto, não é estranha a existência de fatos e de momentos em que Igreja, Estado e
Educação relacionam-se e influenciam-se reciprocamente. Por essas razões, a voz do Papa Pio
XI não estaria direcionada a uma única comunidade ou a um único país, mas a todos os que
praticam a fé cristã católica, já que o Papa tem “jurisdição”, por analogia à organização do
poder judiciário brasileiro, em todos os locais onde se encontrem cristãos católicos, que se
submetem à autoridade eclesial.
O documento pontifício denominado Divini Illius Magistri constitui-se numa carta
encíclica 136 sobre a educação cristã e católica, publicada em 1929. Afastando eventuais críticas
Conferir todos os dados disponíveis em https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/. Acesso 06
jan 2020.
134
Ambrogio Damiano Achille Ratti, o Papa Pio XI, nasceu em 31 de maio de 1857 e faleceu em 10 de fevereiro
de 1939.
135
Segundo informações obtidas no site oficial do Vaticano, quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo
professam a fé católica e, portanto, estão submetidas aos documentos e recomendações papais. Disponível
em https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2019-03/aumentam-catolicos-mundo-diminui-numerosacerdotes.html. Acesso 06 jan 2020.
136
As encíclicas (ou cartas encíclicas) são comunicações escritas pelo Papa com direcionamento sobre
determinado assunto e enviadas aos bispos e, por meio deles, a todos os fiés católicos.
133
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que poderiam recair sobre a utilização de um documento tão distante no tempo, já que publicado
há mais de 90 anos, além da constante necessidade em se afirmar que o Estado é laico 137 e,
consequentemente, a educação estatal também, justifica-se que não merecem ser abandonadas
as contribuições da Divini Illius Magistri, tendo em vista a natureza universal e atual que deste
documento é possível extrair. Além disso, seu autor, o Papa Pio XI, fala de sua cadeira de
cientista social, o que faz com que o documento não seja direcionado apenas aos cristãos
católicos.
Considerando que as vozes dos intelectuais iluminadas por este capítulo da pesquisa
são, com maior ou menor intensidade, de pesquisadores e estudiosos que se dedicaram
especificamente à análise dos processos educacionais, a voz do Papa Pio XI também se dirige
a esse mesmo processo. Como Sumo Pontífice, é o governante da Igreja Católica Apostólica
Romana e se dedica a orientar os fiéis cristãos. Contudo, na Divini Illius Magistri, “Pio XI
reivindica o direito primário de educar os jovens à Igreja e à família: um direito inviolável
anterior ao Estado” 138. Considerando que, na encíclica Divini Illius Magistri, o Papa Pio XI tem
o objetivo de indicar o tipo de educação e de ser humano que, não só os cristãos católicos, mas
todo cidadão deveria seguir, a pesquisa foi motivada para que tratasse a temática, à luz deste
documento. A intenção surgiu a partir da seguinte justificativa:
Na verdade, nunca como nos tempos presentes, se discutiu tanto acerca de educação;
por isso se multiplicam os mestres de novas teorias pedagógicas, se excogitam, se
propõem e discutem métodos e meios, não só para facilitar, mas também para criar
uma nova educação de infalível eficácia que possa preparar as novas gerações para a
suspirada felicidade terrena (PIO XI, 2016, p. 8).

Em que pese o documento ter sido escrito e publicado em 1929, continua a ser observado
pela Santa Sé, bem como sendo diretriz aos cristãos católicos de todo o mundo e aos que
conseguem enxergar nessa Carta Encíclica um estudo social sobre a educação. No Brasil, de
Recomenda-se não subverter o sentido de laicidade e confundi-lo com o de laicismo. Diz-se laico o Estado
“que não adota uma religião oficial e no qual há separação entre o Clero e as autoridades estatais, de modo
que não haja envolvimento entre os assuntos de um e de outro”, muito menos sujeição do Estado ao Clero.
Portanto, “Estado laico não é sinônimo de Estado antirreligioso”. A laicidade é a característica dos Estados
não confessionais que assumem uma posição de neutralidade perante a religião, a qual se traduz em respeito
por todos os credos e inclusive pela ausência deles (agnósticos e ateus). Já o laicismo, igualmente não
confessional, refere-se aos Estados que assumem um postura de intolerância religiosa e a religião é vista de
forma negativa. No Brasil, com base na Constituição de 1988, não se permite nem mesmo cogitar o laicismo,
já que o preâmbulo declara solenemente que os constituintes promulgaram a Carta “sob a proteção de Deus”
e, obviamente um Estado que se constitui “sob a proteção de Deus” pode ser tudo, menos um Estado ateu ou
antirreligioso. Esses esclarecimentos foram baseados em artigo do advogado Paulo Henrique Hachich de
Cesare, publicado no Boletim de Notícias ConJur, de 21/03/2012. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2012-mar-21/estado-laico-nao-sinonimo-estado-antirreligioso-ou-laicista. Acesso
06 jan 2020.
138
Disponível em http://www.vatican.va/content/pius-xi/it/biography/documents/hf_pxi_bio_20070330
_biography.pdf. Acesso 11 ago 2019.
137
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acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado
em 2010, as pessoas que professam os preceitos cristãos correspondem a 86,8% da
população 139, considerando-se apenas os cristãos evangélicos e os cristãos católicos. Trata-se
de um percentual elevado, o que permite inferir que as orientações nele contidas podem, ainda,
influenciar as famílias no que diz respeito à educação da prole.
Pio XI reforça o preceito cristão da supremacia da Família sobre o Estado que, segundo
ele, foi “instituída por Deus para o seu fim próprio que é a procriação e a educação da prole”
que, por essa razão, teria prioridade de direitos relativamente à sociedade civil (Pio XI, 2016,
p. 10).
Neste documento de orientação às famílias quanto à educação dos filhos, o Papa Pio XI
não retira do Estado o seu valor e reconhece a complementariedade harmoniosa que deve reger
a relação entre Estado e Família, bem como afirma que a missão educativa competiria a ambas
as instituições. Contudo, não deixa de reforçar a inalienabilidade e a anterioridade do direito de
educar a prole à sua respectiva família, nem tampouco o caráter subsidiário e complementar da
escola em relação à Família, refutando monopólios educativos ou escolásticos. Também se põe
a não admitir, para os cristãos, escolas mistas, ainda mais se forem a única opção e de caráter
obrigatório para todos.
Apesar da defesa realizada na Divini Illius Magistri ser de uma escola que não negue o
caráter religioso, indispensável, segundo Pio XI, à consciência cristã, razão pela qual ele
propõe, diretamente, o fortalecimento das escolas católicas e, de modo, secundário, sem
pretender “forçar a fonte de pesquisa”, apoia os princípios segundo os quais estaria a Família
autorizada a exercer sua preferência sobre o Estado, optando pela modalidade mais adequada
para prover a educação dos filhos, segundo suas próprias convicções. Ao contrário, porém, Jan
Masschelein e Maarten Simons 140, para quem a escola é aquela que se materializa em “tempo
que permite a alguém se desenvolver como um indivíduo e como cidadão, isento de quaisquer
obrigações específicas relacionadas ao trabalho, familiares ou sociais”, afirmam,
especificamente em contraponto ao que defendeu Pio XI, que “é, frequentemente, assumido
que a formação de uma criança (“o pedagógico”) é da alçada da família, mas, na verdade, a
escola desempenha um importante – e, para nós, principal – papel também nisso”
(MASSCHELEIN e SIMONS, 2015, p. 97).
Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf.
Acesso 12 ago 2019.
140
Coordenadores do Laboratório para a Educação e a Sociedade da Universidade de Louvain, na Bélgica.
139
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Embora a Divini Illius Magistri destine-se prioritariamente a cristãos, não pôde ser
ignorada quanto à condição de voz interlocutora deste estudo, tendo em vista que, sendo
impossível dissociar na pessoa humana sua natureza civil de sua natureza transcendental, aliado
à proteção constitucional que a liberdade de consciência e de crença goza, bem como a menção
a este centenário tratado de Educação no processo-fonte que delimita o presente estudo.
O parecer do procurador-geral da república trouxe, ainda, ao processo-fonte, a voz de
María José Valero Estarellas 141. Ela analisa o homeschooling na Espanha, sendo que boa parte
da fundamentação para a presente pesquisa advém de referenciais bibliográficos espanhóis.
Além disso, durante o doutorado, tive a oportunidade de debater a temática da Educação
Domiciliar na Universidad de Lleida, região da comunidade autônoma da Catalunha, em
congresso promovido pela ANPAE 142. Tais fatos aproximam o desejo de diálogo com a voz de
Estarellas.
Das produções de María José Valero Estarellas cujos excertos foram colacionados pelo
ministério público federal, destacaram-se duas: sua análise do homeschooling na Espanha
(2012) e outra do homeschooling na Europa (2014). Trata-se, certamente, de uma intelectual
imersa no processo de conhecimento do fenômeno homeschooling, até porque, suas
considerações embasaram grande parte do convencimento do órgão do Parquet federal quanto
à possibilidade do ensino em casa no Brasil.
Em artigo publicado na Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico
del Estado (2012), Estarellas destaca que a opção de alguns pais em educar os filhos em casa
seria, na Espanha, um fenômeno relativamente recente, mas não totalmente desconhecido em
outros países europeus, cujas sociedades se tornam cada vez mais “complexas e plurais”.
Segundo ela,
Es precisamente en una sociedad plural, en tanto que opuesta a una sociedad con una
única concepción de sí misma y del hombre, en la que pueden surgir, y de hecho
surgen, los conflictos en la educación, conflictos que, ya sea relacionados con la
obligatoriedad de ciertos contenidos o actividades curriculares, ya dirigidos contra el
María José Valero Estarellas é licenciada em Direito (Universidad Pontificia de Comillas, 1998). Advogada
do Departamento Contencionso Cuatrecasas (Madri) entre 2002-2007. Desde 2010, integra o Departamento
de Direito Eclesiástico do Estado da Universidade Complutense de Madrid, onde realiza sua tese de
doutorado. Ela é especialista em direitos educativos e liberdade religiosa, sendo autora de varios trabajos
sobre homeschooling e escolas confessionais na Europa. Atualmente concentra sua atividade de pesquisa no
campo da interrelação entre o direito de liberdade religiosa e o direito à não discriminação no ambiente de
trabalho. Disponível em https://www.villanueva.edu/descripcion/maria-jose-valero-estarellas/ Acesso 21 set
2019.
142
O resumo ampliado produzido por ocasião do debate na Universidad de Lleida, cujo título é “Homeschooling
no Brasil e na Espanha: ensino à margem do sistema ou alternativa à escolarização obrigatória?” pode ser
acessado nos anais do Congresso disponível em http://www.anpae.org.br/IBERO2018/index.html. Acesso 06
jan 2020.
141
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deber jurídico de escolarización, como en el caso de la educación en casa
o homeschooling, tienen como denominador común la opción de unos padres de exigir
en conciencia, frente al omnipresente Estado, un mayor margen de decisión a la hora
de determinar el tipo de educación que han de recibir sus hijos (ESTARELLAS, 2012,
n/p).

Relacionando este pequeno excerto do estudo de María José Valero Estarellas com a
tese apresentada na presente pesquisa doutoral, é possível extrair um comparativo referente à
questão da democracia, cujo conceito está ligado à liberdade de escolha entre várias alternativas
possíveis e não apenas uma única possibilidade, sob pena de não atendermos os princípios
democráticos.
Segundo Estarellas (2012), a Educação Domiciliar se apresenta como realidade de
facetas variadas, com uma diversidade de abordagens que não envolvem somente posições
religiosas ou filosóficas extremas, ao contrário do que geralmente se acredita. Em seu estudo,
garante que foi justamente pela progressiva secularização da Educação Domiciliar que, em
vários países, ganhou reconhecimento legal e cita Estados Unidos, Reino Unido, França,
Dinamarca, Quênia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Indonésia como exemplos.
Assim como ocorre no Brasil, a Espanha padece com a ausência de previsão legislativa
expressa quanto à possibilidade e a forma pela qual seria viável às famílias realizarem
homeschooling. Há, entretanto, alguns pais e mães que, a despeito da falta de previsão legal,
empreenderam a prática de ensino em casa com seus filhos, fazendo com que os tribunais
também precisassem se manifestar sobre essa questão.
Assim como nesta tese doutoral, María José Valero Estarellas também volta seu estudo
para a situação do homeschooling em democracias consolidadas pelo mundo, concluindo na
direção de que a viabilidade do ensino em casa em nada fere princípios democráticos e, ao
contrário, reforça-os, na medida em que expande o conceito de cidadania. A pesquisadora
espanhola, num comparativo de experiências de Educação Domiciliar em outros países,
confirma certas características, as quais também é possível visualizar quanto ao fenômeno no
Brasil. Das características observadas neste estudo comparado realizado por Estarellas,
construiu-se o Quadro 8, a fim de tornar possível uma ideia do ensino em casa em outros países
e para que se permita compreender o processo de introdução dessa modalidade educacional no
Brasil a partir da experiência de outras democracias.
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PAÍS

Quadro 8 - Características do processo de regulamentação do homeschooling em países
estrangeiros
CARACTERÍSTICA

Estados Unidos
Reino Unido
França

longa e constante tradição da modalidade homeschooling
educação obrigatória e escolarização opcional
legislação expressa prevendo assistência de outro modo além a escola (otherwise)
o governo propôs maior controle ao ensino em casa; retrocedeu após reações contrárias






 desde 1998, mudanças na lei submetem a Educação Domiciliar a rigoroso controle
 a instrução obrigatória se garante prioritariamente nas escolas
 permite a educação em casa se praticada por ambos os progenitores, por um deles ou um terceiro
escolhido
 devem inscrever em uma escola pública ou privada
 declarar anualmente sobre a instruction en famille para a autoridade civil e educacional
 o conteúdo é definido por decreto estatal
 famílias submetidas a controle periódico
 a cada 2 anos há investigação que verifica se há formação adequada, estado de saúde e condições de
vida da família

Suécia

movimento progressista desde os anos 1970
impulsionado por John Holt
inicialmente aplaudido por grupos de contracultura da esquerda
depois, tornou-se objeção de consciência religiosa
filosofias progressistas em escolas públicas geraram a opção pela educação em casa
atualmente, permitido nos 50 estados americanos
não há uniformidade na regulamentação entre os estados
há disputas quanto ao maior ou menor controle dos estados sobre essa modalidade










 em 2010, com a reforma da lei da educação, embora fosse admitida, mas viesse sendo submetida a uma
crescente repressão, a nova norma proibiu de fato qualquer educação não oficial
 alguns casos de convicções religiosas, filosóficas ou morais dos pais estariam excepcionados
 algumas famílias se mudaram para a Finlândia, França ou Canadá, locais que aceitam a prática
 há casos de disputa judicial como do menino Domenic Johansson

Espanha

República
C








a educação em casa é uma modalidade incipiente e há pouca produção acadêmica
era permitida pela lei Bohemia de educação, de 1869
vige um sistema de provas experimentais prévias e intervenções legislativas
conta com apoio de grupos pro-homeschooling
em 2004 introduziu-se na lei o conceito de “educação individual
desde 2007 uma nova fase experimental está sendo testada

 havia uma situação incerta até a sentença do Tribunal Constitucional de 2010
 não há previsão legal específica
 jurisprudência e doutrina suprem a falta da lei com interpretações limitados ao direito à educação e ao
melhor interesse da criança

Fonte: Elaborado pela autora, para fins didáticos, a partir das informações dos estudos de María José Valero
Estarellas (2014, p. 279-288).

Valero Estarellas conclui, em um de seus estudos, apresentando duas sugestões para um
resultado equilibradamente satisfatório tanto para Famílias quanto para o Estado, quais sejam:
uma mínima restrição à liberdade de os pais educarem os filhos conforme suas convicções e,
em razão do interesse social (estatal) com relação à educação, atribuir-se uma série de
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faculdades ao Estado relacionadas à organização, supervisão e homologação do sistema
educativo (ESTARELLAS, 2014, p. 295).
2.2

Vozes que discutem o significado de educação
Dentre os intelectuais da educação chamados a compor a fundamentação do processo

pelo viés científico, em que pese terem sido indicados ora pela impetrante, Valentina, ora pelo
impetrado, Canela/RS, há aqueles cujas vozes não são explícitas a um ou outro lado dessa
dicotomia entre casa e escola, entre Família e Estado, mas tratam do fenômeno sob o ponto de
vista histórico ou sociológico. Em que pese terem sido indicados os atores processuais que
citaram tais vozes, elas são identificadas, para fins da pesquisa, considerando que abordam a
educação e suas possibilidades no tempo ou em condições distanciados da discussão atual.
Das vozes que tratam do assunto por esse viés a autora que teve sua voz trazida aos
autos do processo-fonte pela família da menina Valentina foi a professora Maria Celi Chaves
Vasconcelos 143, cujo trabalho de pesquisa é voltado para a educação doméstica, em especial, a
que ocorria no Oitocentos. Contudo, a voz da professora Maria Celi foi usada apenas para
ilustrar que “havia uma significativa rede de educação doméstica no Brasil durante o século
XIX, concorrendo com o atendimento dado nos colégios particulares e ultrapassando o
atendimento dado pela escola pública estatal” (VASCONCELOS, 2005, p.224). Acredita-se
que, com essa afirmação, pretendeu a família de Valentina demonstrar que a prática da
Educação Domiciliar remonta a um período passado do país em que se constituía o paradigma
educacional e, inversamente ao que observamos hoje, a educação escolar é que gerava
estranheza e oposição, preferindo as famílias oitocentistas optar pelo ensino doméstico. Cumpre
ressaltar que, mesmo a constituição imperial de 1824 não dispondo expressamente nada sobre
Educação Domiciliar 144, esta acontecia amplamente, sendo, inclusive, a preferência das famílias
de elite no século XIX.
Em que pese o público da Educação Domiciliar deste início do século XXI não ser mais
o mesmo do século XIX, qual seja, formado pela elite predominantemente, é possível
compreender o receio quanto à expansão desta modalidade de ensino no dias atuais, na medida
em que há o temor de que a educação pública seja preterida por outro tipo de educação, sendo
que se levou anos até a hegemonia da escola se firmar. Essa disputa entre casa e escola, entre
Família e Estado, é nitidamente percebida tanto no movimento de Educação Doméstica do
143
144

Professora Maria Celi é a orientadora deste estudo realizado no Proped/UERJ.
Ou Educação Doméstica como a designação cunhada mais comumente naquele período do século XIX.
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Oitocentos, quanto na reinvindicação pela regulamentação da prática de homeschooling no
Brasil nos dias de hoje. Assim concluiu Maria Celi Vasconcelos:
Nessa disputa entre os dois governos, da Casa e do Estado, que simboliza a própria
disputa entre os dois sistemas, o da Casa e o da escola, vence progressivamente aquele
que, imbuído da chancela do Estado, apresenta-se como o “novo”, a vanguarda e o
mais adequado aos novos tempos, mas que, sendo desconhecido e diferente das
práticas tradicionais, vai amedrontar e gerar desconfianças (VASCONCELOS, 2005,
p. 223).

Além disso, com relação à discussão atual sobre Educação Domiciliar, Maria Celi
Vasconcelos tende a considerar que “se torna cada vez mais difícil mostrar-se indiferente a
essas questões”, afirmando que
romper com a relação compulsória entre todos os sujeitos e a escola talvez contenha
um risco maior do que aqueles já indicados pelo projeto neoliberal de reformas, uma
vez que a aspirada liberdade de escolha pode deixar lacunas que, na desincumbência
do Estado, permitirão a ascensão de outros espaços de profusão ideológica, espaços
esses, talvez, mais difíceis de serem dissecados e analisados em suas fragilidades, do
que a escola (VASCONCELOS, 2017, p. 137).

Assim, portanto, embora haja um risco de perda do controle estatal sobre outros
“espaços de profusão ideológica”, que não a escola, é impossível ignorar o movimento
homeschooling. Diante dessa constatação, a voz de Vasconcelos, reforçada por seus estudos
acerca da educação doméstica no Oitocentos, foi trazida com o objetivo de referenciar a prática
da Educação Domiciliar na história do país e, com isso, compreender essa trajetória e, quiçá,
seu retorno com novo sentido e com novas perspectivas. Afinal, as razões que motivam a prática
contemporânea da Educação Domiciliar são diferentes das que a sustentavam no século XIX.
Analisando o movimento homeschooler pela linha da liberdade de escolha e por sua
gênese oitocentista, Vasconcelos serviu para ilustrar que a educação “na casa” foi amplamente
praticada no período imperial e, ainda que de modo superficial, a citação de seus estudos
permitiu trazer aos autos do processo uma das poucas e recentes pesquisas de inclinação
acadêmica que cuida da Educação Domiciliar na contemporaneidade.
Citados en passant no parecer do procurador-geral da república, Pierre Bourdieu, JeanClaude Passeron e Christian Baudelot também apresentam estudos que permitem sejam ouvidos
como vozes intelectuais da educação, uma vez que suas pesquisas e conclusões aproximam-se
da discussão em voga nesta tese, na medida em que teceram análise da instituição escolar e,
constituindo-se ela como espaço do conhecimento, assim como a casa, na Educação Domiciliar,
fornecem subsídios para a compreensão dos fundamentos da disputa entre a casa e a escola,
entre a Família e o Estado.
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O sociólogo francês Pierre Félix Bourdieu 145 é um dos mais citados teóricos sociais no
mundo acadêmico. Quando o assunto é Ciências Sociais, estudiosos de diversos campos do
conhecimento como Filosofia, Sociologia, Antropologia e Educação utilizam-se de sua obra
interdisciplinar para construir reflexões não restritivas, mas, ao contrário, ampliando o universo
de análise, permitindo experiências mais reflexivas no campo da pesquisa.
Do pensamento de Bourdieu 146 destacam-se as questões referentes à análise de como os
indivíduos incorporam a estrutura social, através do desenvolvimento de três conceitos básicos:
campus, habitus e capital. Tendo recebido o título de Doutor honoris causa em três instituições
na Europa: a Universidade Livre de Berlin, a Universidade Johann Wolfgang e a Universidade
de Atenas, Bourdieu é considerando um dos intelectuais mais influentes do século XX, tendo
dado novos rumos ao estudo da Sociologia 147. Da interpretação feita dos seus estudos não se
nota que o sociólogo tenha negado o espaço escolar, ainda que tenha direcionado severas
críticas quanto ao seu caráter reprodutor das desigualdades sociais. Segundo ele,
numa sociedade em que a obtenção dos privilégios sociais depende cada vez mais
estreitamente da posse de títulos escolares, a Escola tem apenas por função assegurar
a sucessão discreta a direitos de burguesia que não poderiam mais se transmitir de
uma maneira direta e declarada (BOURDIEU e PASSERON, 2013, p. 251).

Como já não era legítimo (ou moralmente aceito) a transmissão dos títulos dos nobres,
beneficiando sempre as mesmas famílias, a escola, em especial a republicana, veio tornar-se
um paradigma da igualdade, permitindo, hipoteticamente, que todos tivessem as mesmas
oportunidades sociais. Bourdieu tinha uma percepção especial com relação ao sistema de
ensino, ainda que alguns intelectuais tenham interpretado de forma dicotômica esse seu modo
de ver o papel da escola.
Considerando a existência, entre os teóricos, de controvérsia quando se trata de
“violência simbólica”, conceito introduzido por Bourdieu e Passeron, que se referiria ao
principal “ato pedagógico” (WATANABE, 2015, p. 40) da escola, o que deduziria a crítica
As informações aqui compiladas foram extraídas de WACQUANT, Loïq J. D.. O legado sociológico de
Pierre Bourdieu: duas dimensões e uma nota pessoal. Rev. Sociol. Polit., Curitiba , n. 19, p. 95110, nov. 2002
146
Pierre Félix Bourdieu nasceu em 1º de agosto de 1930, em Denguin, na França. Quando mudou-se para Paris,
ingressou na Faculdade de Letras, tendo cursado inicialmente Filosofia, graduando-se aos 24 anos. Depois de
prestar o serviço militar numa colônia francesa à época, a Argélia, tornou-se professor assistente na
Faculdade de Argel. Retornando a Paris, foi nomeado assistente do filósofo e sociólogo Raymond Aron.
Filiando-se ao Centro Europeu de Sociologia, do qual tornou-se secretário-geral, foi durante as décadas de
1960/70 que Bourdieu dedicou-se às pesquisas envolvendo a etnologia que tanto impactaram a Sociologia,
resultando nas obras Anatomia do gosto (1976) e A distinção: crítica social do julgamento (1979) que
investigaram a vida cultural, de lazer e de consumo dos europeus, em especial dos franceses. A partir daí, sua
notoriedade como sociólogo despontou, levando-o a lecionar em diversas universidades pelo mundo como,
por exemplo, a Universidade de Harvard, de Chicago e o Instituto Max Planck, de Berlim.
147
Disponível em https://www.ebiografia.com/pierre_bourdieu/. Acesso 10 mar 2018.
145
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direta dos sociólogos a essa instituição, elevada à condição de locus privilegiado de ensino e
aprendizagem. Na obra “A Reprodução”, cuja autoria é de Bourdieu e Passeron,
a principal temática está no debate sobre a condição do sistema de ensino ligado ao
arbítrio cultural de toda ação pedagógica e ao qual ele estaria submetido. Se as
escolhas “do quê” educar seriam sempre uma escolha interessada, segundo Bourdieu
e Passeron, e que seriam geralmente escolhas das classes dominantes, então, o
principal problema a ser apontado não seria uma “não escolha”, mas sim um
reconhecimento desse arbítrio cultural (WATANABE, 2015, p. 40)

Como os estudos de Bourdieu e Passeron, de caráter eminentemente sociológico,
relacionam-se a um determinado tempo histórico e sob a “perspectiva de uma sociedade
fortemente enraizada na tradição das elites cultas francesas”, há estudos que concluem que as
ideias dos sociólogos franceses estariam “ultrapassadas”. Contudo, diante da desigualdade
social brasileira, o “destino escolar” de uma criança define-se desde cedo de acordo com a
instituição frequentada, o local de moradia, o engajamento dos profissionais da educação e às
expectativas da família (WATANABE, 2015, p. 40-41).
Segundo Maria Alice Nogueira e Cláudio Martins Nogueira (2009), em análise à obra
de Bourdieu, sendo reconhecida a legitimidade da escola como “portadora de um discurso
universal” e “socialmente neutro” ela passa a poder “exercer, livre de qualquer suspeita, suas
funções de reprodução e legitimação das desigualdades sociais” (NOGUEIRA, 2009, p. 73).
Se entendida como reprodutora das desigualdades sociais, a instituição escolar se afasta
dos princípios republicanos e democráticos, na medida em que atuaria mais como um
instrumento violador do que protetor de tais princípios.
Nos estudos voltados ao papel da escola na sociedade, em especial referentes à sua
capacidade (ou não) de promover a mobilidade social, Pierre Bourdieu teve a colaboração direta
de Jean-Claude Passeron que foi coautor da obra citada acima, que mais se aproxima da crítica,
ainda que indireta, tangenciando a discussão sobre a escolarização obrigatória. Em A
Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino, cuja primeira edição foi lançada
em 1970, Passeron compartilhou sua conclusão, após estudos sociológicos, de que a escola seria
a principal estrutura objetiva que molda mentalidades e comportamentos.
Autoentitulando-se um “neomarxista”, o sociólogo Jean-Claude Passeron 148, da mesma
forma que Bourdieu, sofreu críticas, especialmente de autores marxistas como Christian Laval,
por exemplo. Essa disputa, que já foi registrada em outros momentos da história, envolvendo

148

Passeron nasceu em 26 de novembro de 1930, em Nice, na França. Depois de estudar Filosofia, dirigiu o
Centre d`études et de recherches sur la culture, la communication, les modes de vie et la socialisation, em
Marseille. Também foi diretor da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, em Paris, e diretor da revista
Enquêtes. Com Pierre Bourdieu também é coautor de Os herdeiros (1964) e Ofício do sociólogo (1980).
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educação e escola, sob o ponto de vista filosófico e sociológico, embora seja imperioso
reconhecer que o teor político dessa celeuma nunca pode deixar de ser considerado, renasce
nestes primeiros anos de século XXI, ainda que com nova roupagem. Exemplo do retorno dessa
discussão é o relançamento de obras clássicas que polarizam o assunto como, já citamos, o livro
de Illich, Sociedade sem escolas, e também, A escola não é uma empresa, de Christian Laval,
que acaba de ser reeditado pela Boitempo149 em setembro de 2019. Se o mercado editorial está
interessado nessa dicotomia, alimentando as estantes das livrarias especializadas com
apoiadores e críticos da educação na escola e fora dela, é possível entender que são vestígios
desse debate que, possivelmente, surgiu como reação à, unanimemente reconhecida, crise da
escola e que reflete, sem dúvidas, na discussão acerca da possibilidade de reconhecimento da
Educação Domiciliar como alternativa de ensino à escola.
Chistian Baudelot, considerado um dos principais autores da corrente críticoreprodutivista, assim como Louis Althusser, Roger Establet e os já citados Bourdieu e Passeron,
foi mencionado como voz no processo de modo bem raso, restringindo-se à citação de seu nome
como tendo sido um dos que teria seguido a linha de pensamento divulgada por Ivan Illich.
Mais especificamente, a corrente doutrinária seguida por Baudelot e pelos intelectuais de
tendência crítica, pensavam a educação a partir de condicionantes sociais e da “constatação da
existência de uma estrutura socioeconômica dominante que utilizava a escola como espaço de
socialização e perpetuação de sua dominação” 150.
Na medida em que Baudelot foi considerado, para fins desta pesquisa, como um
intelectual distanciado da discussão atual sobre Educação Domiciliar, serviram seus estudos à
causa em debate exclusivamente sob o ponto de vista sociológico e da análise da escola
“desigual” que apenas serviria à reprodução da divisão social, uma escola que jamais poderia
subsistir. Nesse ponto, tangencia a temática do presente estudo na eventualidade de, ainda hoje,
apresentarem-se escolas desvirtuadas de sua função social e agregadora, que poderiam servir
de comparativo à causa daqueles que negam esse tipo de instituição.
2.3

Vozes que respaldam o paradigma da escola
Em oposição à possibilidade de regulamentação da Educação Domiciliar, foram

inseridas no processo-fonte vozes que tecem críticas a essa modalidade de educação e designam

149
150

Esse livro já foi anteriomente lançado no Brasil pela Editora Planta em 2004.
CAMARGO, Rosa Maria Bortolotti de et al. Os principais autores da corrente crítico-reprodutivista. Revista
Inter. Educação Superior. v. 3, n.1, Campinas/SP, p. 224-239, jan/abr 2017.
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a escola como meio privilegiado, exclusivo e obrigatório para a função de educar. E foi no
parecer do ministério público federal, através da manifestação do procurador-geral da república,
Rodrigo Janot, que algumas dessas vozes foram ouvidas.
Retomando o objetivo deste capítulo que visa revelar os intelectuais que amparam a
educação “na casa” e os que respaldam a escola como paradigma da educação, as vozes de
Carlota Boto e Guy Vincente tenderam à defesa da exclusividade da escola e, consequente,
negam a possibilidade de vir a Educação Domiciliar a constituir modalidade regular e formal
de educação no Brasil.
Aproximando a discussão de um viés político-social, na concepção de Carlota Boto, por
exemplo, em um texto publicado no ano de 2008, a professora expõe seu posicionamento em
defesa da inafastabilidade do espaço escolar como exclusivo para a educação de crianças e
jovens. Seria, segundo ela, a educação escolar um direito humano e não somente a educação.
Em uma entrevista mais recente 151, dá destaque ao “confinamento social da criança à família”
como um dos pontos discutíveis desse debate, já que a escola seria um espaço privilegiado e
irremovível para o desenvolvimento da sociabilidade. Para Carlota Boto,
a socialização nos clubes não tem a qualidade da socialização escolar, que envolve
um esforço intencional de agregar valores civilizatórios à convivência das crianças
com seus pares, com seus professores e com as outras pessoas de maneira geral. A
escola faz com que essa socialização pareça espontânea, mas há um projeto educativo
por detrás disso. E não se pode prescindir, a meu ver, desse lugar social que a escola
ocupa no espaço público (BOTO, 2019).

De acordo com o posicionamento da professora Carlota Boto, há que se questionar
“quem protegerá as crianças que não tiverem acesso à escola e que forem maltratadas por sua
família”. É uma preocupação real, já que casos de maus tratos são, por vezes, observados 152.
Na escola também existe o risco de crianças (e professores) serem maltratadas 153. Contudo, há
uma possibilidade maior de serem denunciados, dada a publicidade do espaço escolar. Assim,
talvez não seja o caso de afastar um ou outro espaço do conhecimento pela suposição dos maus
A referida entrevista foi concedida à jornalista Lola Ferreira para compor a plataforma da startup Gênero e
Números e publicada online em 21 de fevereiro de 2019. Dsiponível em
http://www.generonumero.media/educacao-domiciliar-governo/ Acesso 22 ago 2019.
152
Existem, sim, casos de violência doméstica de pais contra filhos e os mesmos devem ser coibidos e os
responsáveis devidamente punidos. Confira-se o estudo “A dinâmica familiar na visão de pais e filhos
envolvidos na violência doméstica contra crianças e adolescentes”, de Camilla Soccio Martins et al, a
respeito do assunto que serviu de fonte para esta pesquisa. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n
5/pt_v15n5a01.pdf. Acesso 06 jan 2020.
153
Exemplos podem ser conferidos em duas reportagens: “Brasil lidera índice de violência contra professores”
(2019), disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/17609/brasil-lidera-indice-de-violencia-contraprofessores-o-que-podemos-fazer. Acesso 06 jan 2020; e “Violência atinge 42% dos alunos da rede pública”
(2016), disponível em https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/03/violencia-atinge-42-dos-alunos-da-redepublica.html. Acesso 06 jan 2020.
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tratos que podem vir a acontecer, mas sim disponibilizar meios de coibir eventuais agressões
perpetradas tanto nas casas quanto nas escolas, já que é necessário combater o que está errado
na modalidade de ensino e não a modalidade em si.
No entanto, Carlota Boto afirma que
a escola contemporânea tem sido objeto de críticas e questionamentos por parte de
inúmeros setores da vida social. Considera-se a instituição obsoleta, diz-se que ela não
foi capaz de acompanhar os tempos, que a velocidade das informações na sociedade
digital tornou a escola desatualizada em relação àquilo, inclusive, que é sua razão de
ser: a formação da cultura letrada. Há claramente uma crise nas imagens pelas quais
a escola é representada para a população. E isso não acontece somente no Brasil
(BOTO, 2018, s/p) 154.

Da mesma forma que outras vozes de intelectuais da educação, a voz da professora
Carlota Boto foi tratada de modo superficial nos autos do processo-fonte, perdendo-se a
oportunidade de explorar de forma mais profunda os estudos de uma pesquisadora que
apresenta argumentos contemporâneos em defesa do paradigma da escola.
Decorrente do texto de autoria de Carlota Boto, “Os lugares da criança”, citado no
processo-fonte, há referência ao francês Guy Vincent, da Universidade de Lyon. O sociólogo
da educação, em 1994, publicou L’éducation prisonnière de la forme scolair e refletiu, há vinte
e cinco anos, acerca do fenômeno que motiva esta pesquisa, qual seja, o questionamento à
exclusividade da forma escolar para o desenvolvimento do processo educacional. Em tradução
de parte desta obra, Diana Gonçalves Vidal et al, revela que toda a crise pela qual passa a escola
pode ser interpretada como o fim do “modelo republicano” de educação ou com o fim da
predominância da forma escolar para a finalidade de educar formalmente. Na medida em que
essa pode ser uma das causas da “crise” educacional que o Brasil vive nestes primeiros anos
de século XXI, é possível considerar a voz de Guy Vincent e suas reflexões a respeito do
“desvirtuamento” da forma escolar como reflexo do movimento pela Educação Domiciliar,
supondo que as famílias homeschoolers podem estar “fugindo” da forma escolar que teria
“aprisionado” a educação. Entretanto, essa fuga não contribui para a solução do problema, pois
apenas admitiria que alguns possam dele escapar, mas a prisão continuaria a capturar quem não
conseguir fugir.
Em sua manifestação como amicus curiæ, a procuradoria-geral do estado do Rio Grande
do Sul trouxe a voz do filósofo espanhol Fernando Savater 155, cuja manifestação oral realizada
154
155

Disponível em https://jornal.usp.br/artigos/homeschooling-a-pratica-de-educar-em-casa/ Acesso 17 set 2019.
Fernando Fernández-Savater Martín155 é um escritor, ativista e filósofo espanhol, nascido em San Sebastián,
em 21 de junho de 1947. Também são atribuídas a ele as funções de novelista, autor dramático, ensaísta e
autor de artigos para jornais. Considerado um voraz leitor desde criança, aficcionado por teatro, estudou
Filosofia na Universidad Complutense de Madrid. Foi professor adjunto na faculdade de Ciências Políticas e
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na Conferência X, em Porto Alegre, no dia 26/10/2015, sobre homeschooling foi transcrita no
parecer. Para o filósofo,
Um dos primeiros objetivos da educação é preservar os filhos de seus pais. Não me
parece bom, portanto, submeter permanentemente os filhos aos pais. A escola ensina
muito mais do que os conteúdos aplicados nela, como a conviver com pessoas que
não temos razões para gostar, e que às vezes até não gostamos, mas que precisamos
respeitar 156.

A despeito da dura afirmação, bem como do constrangimento que gerou na relação entre
o Estado e as Famílias educadoras, ocorreu uma reunião de cunho político entre os deputados
estaduais Marcel van Hatten, Liziane Bayer e Tiago Simon, o presidente da Associação PróFamília do Rio Grande do Sul (PRÓ-FAMÍLIA-RS), Gustavo Adabie, que também representou
a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) e o procurador adjunto para assuntos
jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, Leandro Sampaio. A reunião pretendia encaminhar
“pedido de providências quanto à desonrosa declaração feita, solicitar a retratação em nota
pública e pedir apoio do Estado em prol das famílias” 157. Em nota pública conjunta 158, os
deputados manifestaram rechaçar a declaração do filósofo colacionada pelo Procurador-Geral
do Estado e declararam apoio às famílias que praticam Educação Domiciliar, propondo a
realização de uma audiência pública sobre o assunto.

de Filosofia na Universidad Autónoma de Madrid até ser afastado da função docente, em 1971, por razões
políticas. Foi professor de Ética e Sociologia da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
da Espanha e catedrático de Ética da Universidad del País Vasco durante mais de 10 anos. Atualmente, é
catedrático de Filosofia na Universidad Complutense de Madrid e também colaborador habitual de El País e
diretor adjunto da revista Claves para la Razón Práctica. Militante comprometido com a paz e contra o
terrorismo no País Vasco, em defesa dos direitos humanos e membro do partido político Unión Progreso y
Democracia.
156
Esta epígrafe está disponível no autos do processo RE 888.815 na petição de interposição do pedido de
ingresso do Estado do Rio Grande do Sul como amicus curiae (fls. 287/288) e também em
http://www.editora projeto.com.br/2015/12/educacao-familiar-e-educacao-escolar/ Acesso 21 jan 2020.
157
Informação disponibilizada pela deputada estadual Liziane Bayer (PSB/RS) em https://lizianebayernelaeu
confio.com/23-2/ Acesso 22 set 2019.
158
A íntegra da nota pública diz o seguinte: “Nós, deputados estaduais, preocupados com a declaração do Sr.
Procurador Luis Carlos Hagemann, que, ao peticionar a inclusão do Governo do Rio Grande do Sul como
observador no RE 888.815/RS, utilizou-se da desastrada e prejudicial expressão do filósofo espanhol
Fernando Savater “o primeiro objetivo da educação é preservar os filhos dos pais”, repudiamos tal afirmativa,
posto que causa e fomenta a insegurança familiar e representa proposição inconstitucional, pois é dever do
Estado defender a família, célula mater da sociedade, e desrespeita diretamente as famílias que praticam
educação domiciliar e indiretamente a todos os pais. Nós nos associamos a favor da causa da família Dias,
que é gaúcha; da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), da Associação Pró-Família do Rio
Grande do Sul (PRÓ-FAMÍLIA/RS); e de todas as famílias gaúchas que praticam a educação domiciliar.
Buscamos, neste dia 13 de novembro de 2015, às 11 horas, em audiência com o Sr. Procurador Adjunto
Leandro Sampaio, demonstrar nossa contrariedade e consternação com a petição da PGE-RS. Nós, como
representantes dos gaúchos e das famílias que praticam educação domiciliar, proporemos audiência pública
nas comissões de Direitos Humanos e Educação para discutir o assunto com a sociedade gaúcha e
referendamos que o foro apropriado para a deliberação final é o Supremo Tribunal Federal. Liziane Bayer,
Marcel van Hattem e Tiago Simon.
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Fernando Savater tem uma vasta obra composta por mais de quarenta e cinco livros
publicados desde 1970 159. Também é autor de inúmeros artigos em jornais, tendo obtido
diversos prêmios do meio literário. Ele se diz um autor “prolífico”, ou seja, “pai de uma
numerosa obra” e um filósofo de “compañía” que segue o estilo dos filósofos franceses, não se
identificando com o estilo acadêmico nem com a letra maiúscula da Filosofia. Tem um estilo
polêmico e iconoclasta com opiniões que, às vezes, “navegam contra a corrente”. Sua filosofia
política evoluiu de um pensamento libertário negativo e antiprogressista ao individualismo
democrático, socialdemocrata, liberal e universalista, o que pode ser deduzido a partir de sua
própria declaração: “He sido un revolucionario sin ira; espero ser un conservador sin vileza”.
Ultimamente tem destinado reflexões sobre o papel das religiões nas democracias atuais
e proposto um modelo de sociedade laica em seu sentido mais amplo, de modo a não só
enfrentar as abordagens teocráticas, mas também as distinções étnicas, nacionalistas ou
qualquer outra que ofenda a cidadania e a igualdade 160. Opõe-se ao nacionalismo e o define
como “imbecilizador” 161. De estilo claro, direto e irônico, tem sido apreciado especialmente
por seus artigos no jornal. Todavia, suas opiniões críticas em relação ao nacionalismo basco o
envolvem em frequentes polêmicas, sendo que está ameaçado de morte pelo ETA 162 e vive
protegido por escolta. Não raro, também é criticado por sua postura favorável ao laicismo 163 e
à liberdade de decisão individual em temas como aborto e eutanásia.
Encerrando as vozes dos intelectuais, o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal (CNPGE), admitido como amicus curiæ, representando o poder
executivo de dezoito estados-membros da federação brasileira e o Distrito Federal 164, também
se valeu da voz de Fernando Savater, reforçando os argumentos do filósofo já antes incluído no
processo-fonte pela manifestação do estado do Rio Grande do Sul. Além do filósofo, cuja

A última obra editorial publicada por Fernando Savater é “La peor parte: memorias de amor”, de 2019, em
que o autor faz memória de sua amada, com quem viveu por 35 anos, “de felicidade”, segundo ele.
160
“mas também as identidades sectárias de etnias, nacionalistas e qualquer outra que busque sujeitar os direitos
de cidadania abstrata e igualitária a um determinismo segregacionista” (tradução da autora).
161
“O nacionalismo em geral é imbecilizador, ainda que haja de modo leve e sério, os do leque alirón e aquele
que põe a faca na boca para matar. Há pessoas sem conhecimento histórico, o nacionalismo atordoa e alguns
são virulentos [...]. O nacionalismo é uma inflamação da nação, assim como a apendicite é uma inflamação
do apêndice” (tradução livre da autora).
162
Grupo revolucionário do País Basco que significa Euskadi Ta Askatasuna que, em basco, significa “Pátria
Basca e Liberdade”. Tendo assumido uma ideologia de guerrilha armada, o grupo nacionalista luta pela
independência da região do chamado “País Basco”.
163
Já mencionado neste estudo que laicismo refere-se a uma posição antirreligiosa.
164
A petição foi assinada pelos Procuradores-Gerais dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. Não se
juntaram neste pedido de ingresso como amici curiae os estados de: Amapá, Bahia, Ceará, Pará, Paraná,
Roraima e Tocantins.
159
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produção e posicionamento já foram expostos e analisados, o pronunciamento do CNPGE
trouxe como voz, a pesquisadora Juliana Cristine Diniz Campos 165, valendo-se de sua
publicação “Direito Fundamental à Educação e Home Schooling: a Educação Doméstica na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” 166.
A linha de estudos e pesquisa de Juliana Diniz Campos é jurídica e, portanto, foge do
critério eleito para a inclusão dos intelectuais neste capítulo do trabalho que optou pelas vozes
daqueles que as direcionassem à educação. Sendo assim, não será aprofundado o
posicionamento da jurista que, diga-se, tende a respaldar o paradigma da escola, negando a
Educação Domiciliar.
Para Juliana Diniz Campos,
inexistiria uma “prerrogativa constitucional” dos pais em optar pela exclusão de seus
filhos da ambiência escolar, tendo em vista a insuficiência do lar no quesito
socialização secundária, ou seja, no processo de inclusão social do sujeito, a partir da
percepção da diferença. Isso porque o sentido constitucional de educação é explicitado
pelo teor do artigo 205, que salienta a responsabilidade do estado e da família na
formação para cidadania e para o trabalho (CAMPOS, 2010, p. 149).

Seu posicionamento mereceu citação nesta pesquisa com o objetivo de registrar seu
largo estudo sobre a democracia brasileira, direitos de liberdade, discriminação no ensino, a
educação na Constituição de 1988, direito à educação, cidadania, acesso à educação como
consolidação da cidadania e do Estado democrático, instituições e democracia, dentre outros no
mesmo viés 167.
Outra razão é que, nas quase quatrocentas páginas do processo-fonte, em nenhum
momento, a voz do educador Paulo Freire foi considerada, seja para a defesa/crítica da
instituição escolar e/ou para defesa/crítica ao modelo domiciliar de educação. Considerado o
maior educador brasileiro, sua voz foi citada, en passant, unicamente por Juliana Diniz Campos
que restringiu-se a mencioná-lo num contexto da sua teoria sobre “educação bancária”, sem
aproximá-lo da discussão direta a respeito da educação “na casa”.
No que se refere à Educação Domiciliar, não há indícios de que a intenção seja substituir
a escola e, consequentemente, eliminá-la como meio privilegiado de provimento da educação.
Juliana Cristine Diniz Campos é doutora em Direito do Estado pela USP e professora adjunta da Universidade
Federal do Ceará. A ênfase de sua área de estudos, dentre outras, é a temática da teoria da democracia.
Atualmente, também dedica-se a uma segunda tese doutoral em Filosofia, cujo título provisório é
“Autonomia moral e liberdade política em Jean-Jacques Rousseau: as duas faces da virtude”. Quando dos
estudos de mestrado, dissertou sobre temática que se aproxima daquilo que se discute na presente pesquisa.
“Educar e Liberdade no Estado Democrático: fundamento axiológico e estrutura normativa do Direito à
Educação na ordem constitucional brasileira” (2009) foi o título de sua dissertação de mestrado.
166
Pesquisa publicada na Revista Jurídica da FA7, v. 1, p. 143-158, 2010. Disponível em https://periodicos.uni
7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/142/164. Acesso 06 jan 2020.
167
A relação das obras de Juliana Cristine Diniz Campos constam das Referências Bibliográficas deste trabalho.
165
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Ao contrário, o que se observou na revisão de literatura, em especial nos conceitos e teorias dos
intelectuais que subsidiaram esse estudo e nas pesquisas compulsadas para compor o estado da
arte, foi que a educação na casa é consequência de um Estado democrático e plural, que prima
pelo direito à liberdade, incluindo a liberdade quanto à forma de aprender. No homeschooling,
“a educação retoma a sua concepção mais ampla, sendo entendida como o processo integral de
ensinar e aprender, para além das delimitações da escola” (VASCONCELOS e MORGADO,
2014, p. 209). Aparentemente, a convivência não seria incompatível.
O recente lançamento, no Brasil, do livro de John Holt, Ensine do seu jeito: o livro de
John Holt sobre educação domiciliar (2017) pode significar a necessidade de olhar o
movimento da educação na casa como algo instalado e consolidado no país e que, com as
pressões políticas e sociais, vem crescendo e reivindicando, com base em documentos
internacionais de defesa dos direitos humanos e no princípio da liberdade, o reconhecimento de
suas práticas em prol da educação dos próprios filhos.
Entretanto, o reconhecimento da prática de educação na casa como meio legítimo de
provimento do direito à educação vem gerando receios, dúvidas e hesitação na comunidade
acadêmica, em particular os especialistas em educação. Uma das motivações para essa hesitação
seria a corrente neoliberal que dá suporte a essa visão de educação, rejeitando a
compulsoriedade da educação escolar e exigindo um Estado mínimo, intervindo “minimamente
nas questões educacionais” (OLIVEIRA e BARBOSA, 2017, p. 194). Além disso, a Educação
Domiciliar seria um “desafio adicional à escola pública compulsória” (Idem, p. 209).
Vasconcelos (2017) também expõe alguns desses receios como, por exemplo, além dos
“recorrentes discursos de socialização”, objeções de natureza política referentes às reformas
neoliberais e críticas por parte daqueles que consideram o sistema de escolarização uma
conquista para a sociedade que de forma alguma poderia ser afastado, sob pena de violação aos
progressos sociais alcançados. Outro fator que causa hesitação por parte das vozes contrárias
ao movimento da Educação Domiciliar são as “limitações físicas e socializantes do ambiente
doméstico” (VASCONCELOS, 2017, p. 126). Questões referentes à doutrinação religiosa ou
política que, eventualmente, poderia ser exercida pelas famílias ou, ainda, maus tratos e
negligência quanto às garantias legais previstas nos estatutos que protegem a infância e a
adolescência, são preocupações que se instalam na pauta daqueles a quem incumbe a proteção
do melhor interesse da criança e do adolescente, sendo este o objetivo de toda essa discussão.
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3 VOZES DAS FAMÍLIAS: negando a escola ou reivindicando liberdade?
A escola não é o mais importante como pensam atualmente. O lar é o
que importa, e o que importará sempre.
G. K. Chesterton
“Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução [educação em
algumas traduções] que será ministrada a seus filhos”. Em 1948, essa frase passou a integrar a
Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo XXVI, n. 3. Constitui, atualmente, o
mais repetido argumento das famílias que encabeçam o movimento pelo direito de escolha dos
pais quanto ao gênero e modalidade de educação a ser oferecida aos seus filhos.
Uma disputa real, e não mais velada, está posta socialmente entre o Estado e a Família.
Essa polêmica 168, representada pelos debates em torno da educação escolar obrigatória e da
Educação Domiciliar, gera interesse ao campo de pesquisa educacional, na medida em que se
torna imperioso compreender a forma pela qual uma família que se decide pela empreitada de
educar os filhos em casa, sem enviá-los a uma instituição escolar, enxerga sua opção frente aos
conceitos de liberdade, cidadania, república e democracia. Essa resistência, a princípio,
afrontaria os princípios republicanos e democráticos, além de transformar o conceito de
cidadania por meio de uma interpretação forçada e equivocada da liberdade de escolha.
Tomando como estudo o caso da família de Valentina Dias, posto que foi o que gerou o
processo paradigma que provocou, pela primeira vez 169, a manifestação acerca do instituto da
Educação Domiciliar pela Suprema Corte da justiça brasileira, é possível identificar, por meio
dessa família e de sua voz paradigma, características e motivações para optarem pela educação
dos próprios filhos de maneira personalizada e individualizada. Com base na trajetória de uma
família que optou pela Educação Domiciliar e atingiu as últimas consequências dessa opção,
pretende-se demonstrar também o caminho de resistência que outras famílias brasileiras
também estão trilhando (ou pretendem trilhar) quanto à educação dos filhos.
O uso do termo “polêmica/polêmico”, nesta pesquisa, não tem a intenção relativa ao conceito mais popularizado dessa expressão, que refere-se à discordância de opiniões, nem à sua origem etimológica, que é
relativa à guerra (do grego, polemikós). O uso do termo se dá mais no sendido do debate de ideias, reflexão
em torno de uma questão que suscita controvérsias.
169
Como já exposto, foi a primeira vez que um processo sobre esse assunto desafiou a manifestação do STF em
plenário, tendo, inclusive, sido reconhecida a repercussão geral. Antes desse, a família de Cleber Nunes havia
interposto um Recurso Extraordinário, mas o mesmo sequer passou pelo crivo da admissibilidade no TJ/MG.
Sobre esse processo, consultas podem ser feitas através do n. 1.0687.07.054286-9/004, no site do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, acessando o link “andamento processual”.
168
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Não obstante todas as dificuldades impostas pelos poderes instituídos ao negar a
possibilidade de prática da modalidade domiciliar de educação, há gente que insiste em se tornar
homeschooler, assumindo as consequências que hão de enfrentar pela opção por um estilo de
vida que está na contramão ao que foi democraticamente convencionado como o ideal
educacional exclusivamente por meio de uma instituição escolar. Por estar em sentido oposto à
grande massa, toda família que empreende um processo de resistência e luta para educar seus
próprios filhos sem enviá-los a uma escola precisa se organizar e sistematizar esse processo de
modo a materializar seus anseios por meio de ações reais que, não raro, desafiam reações dos
poderes instituídos. Interessa ao campo de pesquisa, portanto, identificar as consequências
decorrentes do processo de se tornar uma família homeschooler.
O acompanhamento em redes sociais de grupos que se dedicam ao ajuntamento de
pessoas afeitas ao fenômeno da Educação Domiciliar permitiu notar que há um movimento de
organização dessas pessoas que congregam argumentos em comum para sustentar o direito de
fazer da casa o principal espaço de conhecimento, em detrimento da escola. Os argumentos que
dão base a essa reivindicação social, ainda que por uma massa minoritária e (ainda) bem
insignificante se considerarmos números absolutos 170, precisam ser conhecidos e compreendidos, uma vez que colocam em evidência e fazem objeção à exclusividade de uma instituição
que, durante o século XX, se consolidou como corolária da república, da democracia e da
cidadania. Questionar a obrigatoriedade da escola e de seu caráter exclusivo para a função
educacional constituiria, assim, também um questionamento aos conceitos republicanos,
democráticos e de cidadania. Rejeitar a exclusividade da escola, seria negar a república, a
democracia e a cidadania. E, a princípio, isso seria impraticável, o que explica a ojeriza dirigida
à prática da Educação Domiciliar por aqueles que consideram a escola, em especial a pública,
o baluarte dos princípios republicanos e democráticos que conduzem à cidadania do indivíduo.
Tomando por base uma visão antropológica do indivíduo e considerando sua
singularidade irrepetível, há gente que, baseando-se no conceito clássico do princípio da
liberdade, aquele em que há a opção, segundo a filosofia política de Stuart Mill171, por uma
posição em que o Estado deve evitar ao máximo interferir na vida das pessoas na relação entre
governo e sociedade, reivindica a liberdade para a escolha do gênero de instrução/educação a
Segundo a ANED, há mais de sete mil famílias, cerca de quinze mil estudantes, que seguem os princípios da
Educação Domiciliar para o estudo e o processo de aquisição/desenvolvimento do conhecimento.
171
Para a teorização de liberdade utilizou-se, neste estudo, o conceito extraído de Sobre a liberdade, texto de
John Stuart Mill (1806-1873) na edição traduzida por Pedro Madeira e publicada pela Nova Fronteira em
2011 na Coleção “Saraiva de Bolso”.
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ser ministrada aos seus filhos por uma questão de prioridade da Família em detrimento do
Estado, segundo a DUDH de 1948. Considerando que a Declaração “consolida a afirmação de
uma ética universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem
seguidos pelos Estados”, combinando o discurso liberal e o discurso social de cidadania,
“conjugando o valor da liberdade com o valor da igualdade”, tem-se que a natureza jurídica da
DUDH apresenta-se com “força jurídica vinculante” e como “princípio geral do direito
internacional”, impondo-se como um “código de atuação e de conduta para os Estados
integrantes da comunidade internacional” (PIOVESAN, 2007, p. 130-140).
Portanto, é com base nessas premissas que, não só a família analisada no processo-fonte
deste estudo, como também todas as demais famílias que optam pela Educação Domiciliar
como meio de prover a educação obrigatória aos filhos, sustentam ser ilegítima a interferência
estatal que pretende obrigar a matrícula numa instituição escolar, ao passo que aqueles que
negam a modalidade domiciliar de Educação o fazem considerando que ela ameaçaria a
escolarização, em especial a pública172, mas também a privada, pois o público a migrar da
escola para o homeschooling “não seriam oriundos da escola pública, mas, sim, da escola
privada” (VASCONCELOS, 2017, p. 131)173.
Neste capítulo, a pesquisa se dedica às famílias que educam em casa a partir da voz de
uma dessas famílias, a de Valentina. A metodologia do estudo de caso pretende lançar luz sobre
uma família para atrair estudos que se dediquem posteriormente a mais amostras, sendo possível
afirmar que, após o julgamento do RE 888.815 pelo STF, a pesquisa empírica do cotidiano da
Educação Domiciliar no Brasil se mostra prejudicada174, bem como as conclusões possíveis
quanto a ela.
Sobre a decisão de algumas famílias pela Educação Domiciliar, talvez uma decisão não
tão fácil quanto possa parecer aos olhos dos que não conseguem visualizar o cotidiano daqueles
que educam “na casa”, Bruce Arai (1999) compila pesquisas canadenses e afirma, em síntese 175,
que a “unidade familiar” é um fator importante nas decisões de muitos pais em educar os filhos
Acerca da afirmação de que a desescolarização constitui uma ameaça à escolarização pública, a mesma foi
baseada nos estudos de Michael Appel e Torres Santomé ao publicarem Ventos de Desescolarização: a nova
ameação à escolarização pública, em 2003, pela editora portuguesa Plátano.
173
Em publicação posterior, Maria Celi Vasconcelos, nesta com Carlota Boto, reafirma que “é o sistema privado
de escolarização aquele que sentirá maiores reflexos dessa possibilidade legal, pois seriam oriundos dele, boa
parte dos alunos que migrariam para essa modalidade de educação, o ensino domiciliar” (VASCONCELOS e
BOTO, 2020, p. 13).
174
Restam prejudicadas porque, com a impossibilidade da prática reconhecidamente legal da Educação
Domiciliar, as famílias continuarão clandestinas e, dificilmente, será possível aferir dados capazes de realizar
pesquisa científica, especialmente a de natureza quantitativa.
175
A partir de tradução e resumo feitos pela própria autora.
172
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em casa, pois promoveria ou permitira que tenham relacionamentos muito mais fortes com os
filhos do que seria possível se eles fossem para a escola. O estreitamento desse relacionamento
entre pais e filhos beneficiaria também os filhos, pois, uma vez seguros em fortes relações
familiares, teriam a confiança necessária para explorar o mundo de maneiras desafiadoras e não
convencionais. Além disso, pais homeschoolers também sentem que uma família de vínculos
fortalecidos pelo fato de estudarem em casa, daria aos filhos a capacidade e a confiança para
serem mais independentes e capazes de pensar por si mesmos (ARAI, 1999).
3.1

Uma resistência chamada Valentina, em que uma é por todas e todas são por uma
Neofobia. Do grego para a vida, o pavor do novo. Uma patologia em que há repulsa ao

que é novidade, ao progresso. Rejeita-se pelo simples fato de ser diferente, de pouco uso. Beira
à intolerância, pois tudo que foge ao padrão estabelecido socialmente não serviria. Se é
diferente, não aproveita!
Talvez tenha sido a repulsa neofóbica pela Educação Domiciliar o sentimento mais
direcionado à menina Valentina e sua família no período que compreendeu os anos de 2012 a
2019. Durante esse tempo, tramitou na justiça brasileira o processo que, tendo alçado, pela
primeira vez, o tema à Suprema Corte, transformaria completamente os debates acerca da
Educação Domiciliar no país.
Todavia, o que, a princípio, seria mais uma das milhares de ações interpostas para a
manifestação da jurisdição, tornou-se um paradigma jurisprudencial que servirá para nortear
outras providências que sejam necessárias na discussão que está posta com relação ao eventual
direito dos pais (da Família) na escolha da modalidade de Educação a ser oferecida aos seus
filhos ou quanto a exclusividade do Estado para controlar os meios pelos quais a Educação é
ofertada.
E o que teria de especial o pedido de Valentina pra estudar em casa e não na escola? A
princípio nenhuma diferença essencial se comparado ao desejo de outras famílias que também
almejam a mesma possibilidade. Simplesmente: educar os filhos em casa.
Em razão da identidade quanto à essência do pedido, esta pesquisa, ainda que trate do
caso específico de Valentina, pode representar, de modo geral, as demais famílias
homeschoolers. Isso porque, mesmo focalizando um “fenômeno particular, levando em conta
seu contexto e suas múltiplas dimensões, valoriza-se o [seu] aspecto unitário, mas ressalta-se a
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necessidade da análise situada e em profundidade” (ANDRÉ, 2013, p. 97), elementos que
caracterizam uma pesquisa qualitativa, sob o enfoque de um estudo de caso.
Desse modo, considerando o enfoque de Marli André, de que é fundamental a
aproximação do pesquisador às “interações sociais vivenciadas [no] ambiente de trabalho, de
lazer, na família”, destaca-se que, na abordagem qualitativa, se o caso sob análise envolve uma
multiplicidade de dimensões, bem como se a realidade pode ser compreendida sob diversas
óticas, entende-se ser atribuição do pesquisador indicar as generalizações que um caso estudado
pode gerar, bem como as especificidades que precisam ser aprofundadas e discernidas. No caso
específico dos estudos científicos sobre Educação Domiciliar, é possível constatar que, dada a
diversidade de motivações que impelem as famílias a essa modalidade educacional,
generalizações merecem redobrado rigor metodológico porque cada caso assume uma
especificidade e uma individualidade que é diferente de todos os outros casos, podendo ser
resumida na expressão idiomática, “cada caso é um caso”.
Mas, e o caso de Valentina? Valentina é, acima de tudo, diferente. Não, não é diferente,
é única, assim como cada ser humano que está ou esteve ou estará neste mundo. Somos todos
únicos. Em que pese a natureza comum que nos reúne no mesmo grupo da humanidade, somos
individuais e únicos, o que gera a necessidade inata de diferenciarmo-nos dos demais. Sem a
mácula do extremismo, que se caracteriza pelo individualismo (negativo), um procedimento
egoísta e, por isso, incompatível com os institutos democráticos e republicanos, é preciso
respeitar e proteger essa característica que nos é comum: sermos diferentes.
Há quem destaque o caso de Valentina especificando a “valentia da menina Valentina”
que, ao lutar pela “compreensão atual do direito social à educação”, não se deixando dominar
pelo “conforto do silêncio” ou pela “vergonha da covardia”, soube duelar e vencer o
“estranhamento e a resistência” e, por isso, “todos devemos muito a ela” (LEAL & LEVY,
s/d) 176. Segundo os juristas Saul Tourinho Leal e Natália Levy, Valentina confrontou a
segregação de ideias e os atentados vindos pelo medo da mudança porque, afinal, o que seria
do mundo, se não fosse a insistência dos corajosos e a resiliência dos prudentes? Na disputa
que move a humanidade pelo caminho, Valentina e sua família contribuíram com alguns
centímetros.
Mas quem é Valentina?

176

O texto de Saul Tourinho Leal e Natália Levy, disponível em https://www.ayresbritto.com.br/homeschoolingno-brasil-a-valentia-da-menina-valentina/. Acesso 09 fev 2019.
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Valentina é a primogênita da família Dias. Nascida em vinte e um de agosto do ano dois
mil, é filha da jovem dona de casa 177 Neridiana e do microempresário Moisés 178. Valentina
nunca frequentou creche 179, ficando aos cuidados da mãe, embora tenha uma breve experiência
na pré-escola, sendo que fez a “primeira série” numa escola particular. Como a família precisou
mudar de residência, ela passou a frequentar, em razão de ser mais próxima de casa, uma escola
pública 180 do estado do Rio Grande do Sul até 2011, quando finalizou o 6º ano do Ensino
Fundamental.
Mesmo aprovada para o 7º ano, “insatisfeitos com aspectos educacionais” da escola,
Valentina e os pais solicitaram o direito para que a filha pudesse estudar em casa. No início de
2012, protocolizaram 181 um pedido junto à secretaria municipal de Educação de Canela,
município onde localiza-se a escola em que Valentina estudou até então, a Escola Municipal
Santos Dumont, requerendo a possibilidade de educar a filha na modalidade de Ensino
Domiciliar. Após ouvir o Conselho Municipal de Educação 182, a secretária municipal de
educação emitiu ofício orientando que a família providenciasse a “imediata matrícula de
Valentina Dias na rede regular de ensino”, e que os pais/responsáveis assumissem o
“compromisso com a frequência escolar”.
Mesmo antes da negativa de concessão de autorização para a Educação Domiciliar e da
recomendação das autoridades estatais para matrícula na rede regular de ensino, a família de
Valentina já havia providenciado uma professora que, por contrato e mediante remuneração, se
responsabilizaria por aulas particulares de português, história, geografia, ciências, religião e
educação artística durante 4h/dia. A professora Estela dos Anjos Oliveira, nascida em quatro
de agosto de 1968, licenciada em Letras pela Universidade Católica de Brasília em dez de

Em 2019, Neridiana, além de dona de casa, formou-se em Matemática em curso de nível superior.
A mãe de Valentina, Neridiana Dias, nasceu em 23 de maio de 1979 tendo, portanto, completado 40 anos de
idade em 2019. Quando Valentina nasceu, ela contava com apenas 21 anos. Moisés Pereira Dias, pai de
Valentina, nasceu em 01 de dezembro de 1977 e completa 42 anos em 2019. O casal tem mais três filhos:
João Pedro, que nasceu em 2006; Isabela, de 2009 e Ana Clara, nascida em 2012.
179
Muitas das informações contidas no relato da biografia educacional de Valentina Dias, além das que foram
colhidas nos autos do processo judicial que é a fonte desta pesquisa, advêm de entrevista realizada não
presencialmente com os pais, Neridiana e Moisés, em outubro de 2019.
180
Valentina, até 2011, estudou na Escola Municipal Santos Dumont.
181
Nos autos do processo não há cópia desta solicitação.
182
O parecer do Conselho Municipal de Educação de Canela/RS, assinado por sua presidente, Janete Oliveira da
Silva Santos, após análise do pedido da família de Valentina quanto à possibilidade desta vir a ser educada
em casa, considerou o previsto no art. 55 do ECA (“Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”) e foi “desfavorável a este método de ensino por considerar
que o mesmo não se encontra regulamentado no Brasil”.
177
178
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agosto de 1999 passou, então, à preceptoria 183 de Valentina. Apenas os conteúdos relativos à
área matemática ficaram excluídos de sua incumbência e seriam desenvolvidos diretamente
pelos pais de Valentina.
Uma vez tendo sua pretensão frustrada, Valentina e sua família recorreram ao poder
judiciário, a fim de ter respeitado o direito de liberdade que estaria, segundo sua compreensão,
sendo violado pela obrigação de frequentar uma escola. Desejavam que a educação fosse em
casa, por considerar ser essa a melhor forma de educação, segundo a individualidade da menina,
sem deixar de se submeter a avaliações regulares em uma instituição de ensino estatal.
E foi assim que se deu início, na cidade de Canela, a história do processo brasileiro
paradigma da Educação Domiciliar. Paradigma porque foi, no fim da história, o primeiro a gerar
manifestação da Suprema Corte da justiça no Brasil, a última instância do poder estatal imbuído
do ônus de pacificar as relações sociojurídicas.
Nas redes sociais, elevaram-se manifestações de apoio à “coragem” da família de
Valentina, já que outras famílias dependiam de atos como esse para que a discussão do
pretendido direito à Educação Domiciliar fosse garantido, sem represálias estatais, sob a forma
de “defesa” do melhor interesse da criança e do adolescente. Diversas vezes compartilhada, o
anúncio enaltecia a atitude e predizia uma expectativa para o futuro.
Eles voluntariam seu pescoço, entrando na justiça sem que houvesse qualquer
denúncia, pedindo o direito de educar seus filhos em casa. Agora o caso chegou ao
STF pela primeira vez na história. O que for decidido para eles, vai valer para todos
os casos no futuro! 184

A intenção da família Dias nunca foi encabeçar uma luta tão grande e uma resistência
tão difícil. Segundo entrevista deles, publicizada por vídeo nas redes sociais 185, queriam a
simplicidade de educar a filha (depois os outros filhos) segundo a modalidade que ambos, pais
e filha, entendiam ser a mais adequada e que, através da liberdade que lhes garante a república
em que vivem, pudessem conduzir a educação de Valentina para que a menina se tornasse
cidadã e capaz de transformar a sociedade para o melhor. Pretendiam “ganhar tempo” durante
a tramitação do processo. Contudo, outros caminhos foram sendo tomados e o processo, o
simples pedido dos gaúchos, foi até Brasília, incomodar o Supremo Tribunal Federal, tornandoJá há obras atuais mencionando a preceptoria no século XXI, conforme, por exemplo, estudos do professor
João Malheiros.
184
Ementa de vídeo postado no canal “Congresso MV”, do YouTube, mas compartilhado por diversas
associações e pessoas simpáticas ou adeptas do movimento homeschooler no Brasil. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?t=1254&v=Yrq1Liw_kuw&fbclid=IwAR3TwgJIKq8tUwNaFKlZvI3XeSo
a5j6SVACkkIvaN1GRmAG091SoGGEmrVs. Acesso 07 jan 2020.
185
Idem.
183
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se expectativa de segurança não só pra uma Valentina, mas também para todas as outras
“valentinas” que estudam “na casa”, na família.
Em outros países, casos semelhantes também geraram a necessidade de intervenção
judicial. Isso se deve ao fato de, apesar da prática de homeschooling ser reconhecidamente
válida em sessenta e quatro dos cento e noventa e três países pertencentes à ONU, ainda existem
sociedades, entre elas muitas repúblicas e democracias, que não reconhecem a validade da
educação quando realizada na Família, sem intermediação da escola.
No Brasil, ao julgar o caso de Valentina, o STF entendeu que não há legislação a
regulamentar a prática da modalidade educacional em que os pais se responsabilizam
diretamente pelo atendimento a esse direito inalienável da criança e do adolescente. Portanto,
concluiu a Suprema Corte brasileira que a Educação Domiciliar não é incompatível com nosso
ordenamento constitucional, mas necessita regulamentação legislativa para efetivação da
prática.
Em países que, como o Brasil, não têm previsão expressa para o exercício da Educação
Domiciliar, outro caminho não tem se mostrado às famílias, senão o árduo e sofrido processo
judicial. Casos como o da família Wünderlich, na Alemanha 186, da família Namdar, na
Suécia 187, ou das famílias da comunidade ecológica Los Arenalejos, da Espanha 188, vão se
tornando frequentes, levando para o judiciário, o que não se consegue resolver,
democraticamente, de outra forma.
Esse foi também o caminho que a família Dias, do Brasil, precisou tomar para
reivindicar o que acredita ser um direito seu, em observância aos princípios da liberdade e da
democracia. E esse foi também o caminho, através do qual, pela análise dos autos do processo
judicial, de entrevistas disponibilizadas em meios de comunicação digital e de depoimento
pessoal de Valentina e de seus pais colhido por meio de entrevista, que se tornou possível
estudar o caso paradigma da Educação Domiciliar no país
No Quadro 9, foi possível compilar, de modo resumido e visualmente mais organizado,
as característica da família de Valentina, traçando um perfil da mesma que permita destacar,
aliado a estudos futuros, o que há em comum (ou não) entre as famílias que lutam pelo direito
de educar os próprios filhos, segundo as próprias convicções.

A exposição desse processo está feita em seção adiante, neste capítulo.
O casal judeu da comunidade Chabad, Alexander e Leah Namdar, ele rabino, foi multado pela Suprema Corte
da Suécia em, aproximadamente, 78 mil euros por educarem em casa dois de seus filhos. Disponível em
https://jewishnews.timesofisrael.com/chabad-couple-made-to-pay-78000-for-homeschooling-children-insweden/. Acesso 07 jan 2020.
188
A exposição desse processo está feita em seção adiante, neste capítulo.
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Quadro 9 - Características observadas na família de Valentina Dias
FATOR

MOTIVAÇÃO

RELIGIÃO
FILHOS
SITUAÇÃO CONJUGAL

FUNDAMENTOS
POLÍTICO-IDEOLÓGICOS

ROTINA E
ESTRATÉGIAS

BENEFÍCIOS PARA A
FAMÍLIA

SOCIABILIZAÇÃO

NA FAMÍLIA DE VALENTINA
discordância de algumas “imposições
exercício do “direito de liberdade intelectual e
pedagógicas” contrárias às crenças pessoais
física”
da família
“o convívio com alunos de várias idades não reflete um critério ideal de convivência e
socialização [...] por aspectos sociais, morais, religiosos e sexuais”
discordam da “antecipação do ensino quanto à falta de aprendizagem real na escola, ainda
sexualidade” e turmas multisseriadas
que aprovada com distinção
cristãos adventistas e praticantes dos dogmas de fé
VALENTINA
JOÃO PEDRO
ISABELA
ANA CLARA
21.08.2000
10.2006
09.2009
2012
casados no civil e no rito religioso
obrigação de educar compartilhada
liberdade de escolha diante da inexistência
solidariamente entre Família e Estado, sendo
de proibição expressa na legislação
que a primazia é da Família
A escola é opção majoritária do Estado, mas a minoria que educa em casa dever ser
respeitada (pluralismo de ideias e concepções pedagógicas)
busca pelo melhor interesse da criança e do
Estado é estrutura auxiliar da Família
adolescente (os filhos)
oferecimento de educação personalizada e
educação como processo para o
socialização positiva
desenvolvimento pleno do indivíduo
Quando iniciaram (2012)
Atualmente (2019)
rotina regrada e acompanhada por professora
os demais filhos do casal, irmãos de Valentina,
com licenciatura plena em Letras; vai à casa
sempre estudaram pela modalidade de
da família uma vez por semana, durante 4h,
Educação Domiciliar
revisa, corrige, tira dúvidas e “passa lições”
os próprios pais se revezam no
pela manhã, após o devocional e o desjejum,
acompanhamento dos filhos e há
todos se ocupam de tarefas domésticas e as
apoio no Caderno do Futuro como material
crianças de recreação (brincadeiras)
didático
após o almoço, seguem o planejamento de
estudos individualizado
depois, tempo livre para leituras, assistir
a rotina inicia às 08:30h e termina na hora de televisão de acordo com o interesse de cada
um, refeição e histórias antes de dormir
dormir porque “tudo é ensino” que envolve
teoria e prática.
a rotina sofre alteração nos dias em que as
crianças têm natação
João Pedro (13 anos), faz aulas de inglês, em
escola de línguas, e aulas de violino
possibilidade de toda a família estudar e aprender juntos
atender os filhos com uma educação mais adequada à individualidade da pessoa humana
desenvolver cada um dos filhos de acordo com seu potencial pessoal
utilização de metodologias diferenciadas como, por exemplo, o software GeoGebra® 189
oportunidade de oferecer condições materiais e ambiente adequado para estudo
poder contextualizar o aprendizado, tornando-o significativo
participação do clube
manutenção do
contato com
prática de uma
de desbravadores
relacionamento com
vizinhos e colegas
sociabilização sadia
(escotismo)
amigos
reuniões e encontros
não é uma
frequência a grupos
Inexiste desejo de
com outros
exclusividade do
religiosos
isolamento social
homeschoolers
ambiente escolar

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
189

Trata-se de uma plataforma digital que disponibiliza aplicativos de matemática que desenvolvem, de maneira
dinâmica, os conceitos de geometria e álgebra. Pode ser consultada em https://www.geogebra.org/?lang=pt.
Acesso 04 nov. 2019.
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Das características elencadas no Quadro 9, não é difícil inferir a relação que tais
características têm com as categorias de análise desta pesquisa. Delineada pelo princípio da
liberdade, a motivação para empreender a árdua tarefa do ensino domiciliar se relaciona com a
autonomia intelectual, para estudar e aprender da forma que mais se adeque a cada estilo e
personalidade, e a liberdade física, que envolve o direito de permanecer no espaço de estudos e
de aprendizagem que seja compatível com as escolhas para o melhor interesse de Valentina (e
de seus irmãos).
Além disso, se o exercício da democracia não prescinde de uma harmônica convivência
entre opiniões, pensamentos e interesses divergentes (SILVA, 1995), para que se concretize, a
opção da família, divergente da maioria, haveria de ser considerada, sob pena de tratar a
democracia, não como um conceito real e praticável, mas reduzindo-a a um adjetivo de uso
indiscriminado e desvirtuado.
Ainda no processo de análise das características da família de Valentina com relação às
categorias eleitas para esta tese, talvez pioneiros na busca de outras estratégias, renovadas,
proativas e visionárias para o ensino, famílias como a de Valentina estejam efetivamente
empenhadas na realização do projeto republicano. Ao preocuparem-se com o desenvolvimento
dos filhos de acordo com o potencial pessoal de cada um, há, muito provavelmente, implícita
nesse desejo, uma motivação à formação de cidadãos conscientes de sua função social, uma vez
que o equilíbrio entre o individualismo (o que se quer) e a vida em sociedade (o que querem) é
o que, de fato, busca o processo de desenvolvimento da cidadania.
É absolutamente compreensível que o ser humano tema o que não conhece. O escritor
H. P. Lovecraft, conhecido por revolucionar o gênero do terror, tendo sido ele mesmo um
autodidata, como os homeschoolers em sua maioria, escreveu que “a emoção mais antiga e mais
forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do
desconhecido”. O autor de O medo à espreita (The Lurking Fear, 1922) traduz exatamente o
que a psicologia já confirmou: que temos medo daquilo que não conhecemos. Portanto, a
melhor forma de não ter medo é conhecer. Natural que os que não conheçam a Educação
Domiciliar temam suas consequências. Foi assim também quando Oswaldo Cruz demonstrou a
necessidade de uma lei que tornava obrigatória a vacina contra varíola e, num campo de
batalhas, a cidade do Rio de Janeiro se tornou.
Para o bem ou para o mal, só se deixa de lado o medo a partir do momento em que o
desconhecido se revela. Por essa razão, para que a Educação Domiciliar deixe de ser
desconhecida e, com isso, não cause medos, propõe-se o conhecimento do caso Valentina.
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Contribui para isso, as vozes que veem da sua família. Na Imagem 7, faça-se conhecida, a
família de Valentina.
Imagem 7 - Família da Valentina Dias

Fonte: redes sociais, 2019.

De acordo com as entrevistas realizadas, verifica-se que Neridiana casou-se com Moisés
e tiveram quatro filhos, subsistindo a família da atividade de comerciante. Primeiro, nasceu
Valentina, a primogênita. Depois, João Pedro, Isabela e Ana Clara, a caçula. Cristãos na prática
e não apenas na retórica, assumiram, como família, a “missão” de educar os filhos para o
mundo, mas segundo “a vontade de Deus”. Dizem desejar o que o Estado também diz que
deseja: atender ao melhor interesse para suas crianças, já adolescentes, em breve adultos.
Fosse tarefa simples, uma vez conhecida a família de Valentina, conhecida estaria a
Educação Domiciliar. Mas a tarefa é complexa. Por isso, reconhecendo ser necessário que haja
outros estudos direcionados ao conhecimento e compreensão das características em comum das
famílias que optam pelo ensino em casa, impele-se a que outros pesquisadores prossigam na
empreitada de construir o campo de estudos em Educação que se destine a esclarecer as dúvidas
quanto ao desenvolvimento e prática desta modalidade educacional, já que a negação de sua
viabilidade tem sido disseminada de forma contumaz.
As famílias que optam por esta modalidade
podem aderir à educação domiciliar por diferentes razões e convicções (acadêmicas,
de segurança, médicas, profissionais, morais, religiosas etc). Porém, a principal
motivação dos pais educadores é atender o melhor interesse de seus filhos, provendo
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ambiente e instrução formal mais adaptados às suas necessidades e habilidades
pessoais (ANED, 2019) 190.

Além da apontada motivação, qual seja, atender o melhor interesse de seus filhos 191,
comum às famílias que escolhem o ensino em casa, confirmada pela própria associação que
representa nacionalmente os anseios dessas famílias. Não se aplica neste trabalho, já que a
metodologia eleita é a relativa ao estudo de caso, mas seria de grande valia para o campo,
analisar outras famílias educadoras a partir dos mesmos fatores de observação aplicados na
análise da família que impetrou o processo paradigma de discussão da Educação Domiciliar no
STF. Criar-se-ia, com essa ação, um corpus de análise e empiria mais robusto, ampliando o
campo de estudos. Que outros pesquisadores possam dar passos onde essa pesquisa não
conseguiu alcançar.
Da bibliografia usada como fonte de consulta para a pesquisa, diversas vozes contrárias
aos argumentos e motivações das famílias educadoras podem ser, facilmente encontradas, em
especial nas produções editoriais e/ou acadêmicas que pretendem preservar a instituição escolar
como lugar institucionalizado exclusivo para a propagação dos ideais republicanos
(CARVALHO, 2017). Uníssonas, tais vozes costumam afastar a possibilidade de uma família
assumir, sem o respaldo da escola, a educação dos próprios filhos.
Constituindo-se minoria, quase irrisória, já que as quinze mil crianças/adolescentes que,
segundo a ANED, retratam os adeptos e praticantes da modalidade Educação Domiciliar,
representariam 0,007% da população do Brasil, as famílias educadoras têm suas vozes
encobertas por afirmações e estudos que, não admitindo alternativas que se mostrem tão
republicanas e democráticas quanto a escola, acabam inibindo a disseminação de outros espaços
do conhecimento, como a casa e a Família.
Opiniões como a do filósofo Fernando Savater que afirmou ser a escola uma “proteção
dos filhos contra os pais” ou conclusões como a da promotora Cláudia Türner Duarte (2018, p.
284) para quem “retirar da escola não é uma opção” e que os “adultos terão que partir desse
patamar”, afastam qualquer possibilidade de debate, mediação e busca equilibrada de uma
solução ponderada para os interesses em voga.
Parece que há, ainda, uma imensa lacuna a ser preenchida quanto ao campo de estudos
da Educação Domiciliar, tendo em vista que as vozes das famílias educadoras não encontram
respaldo na maioria absoluta das vozes de destaque na pesquisa brasileira em Educação. Esse
fator faz com que o grupo de pessoas adeptas da prática homeschooler se torne uma minoria
social e, como tal, “têm sido hostilizadas, perseguidas e criminalizadas” (LEAL & LEVY, s/d).

Texto extraído da Carta Aberta à Sociedade Brasileira, elaborado pela ANED e disponível no site
www.aned.com.br.
191
De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
190
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Para os juristas Saul Tourinho Leal e Nathália Levy 192, não é a Educação Domiciliar uma
“esquisitice" e o constitucionalismo nacional tem tradição em reconhecer tanto o lar quanto a
escola como espaços do conhecimento, válidos para o desenvolvimento educacional, sempre
embasado no princípio da liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
Tomando o conceito léxico de “minorias”, um dicionário indicaria, no sentido
sociológico 193, que trata-se de um subgrupo existente dentro de uma sociedade que se considera
e/ou é considerado diferente do grupo maior e/ou dominante, em razão de características
étnicas, religiosas, de língua, costumes, nacionalidade etc, e que, por essa razão, não têm os
mesmos direitos e/ou as mesmas oportunidades que o grupo majoritário, ou é alvo de
discriminação ou preconceito.
Os adeptos da Educação Domiciliar, no Brasil, enquadram-se nesse conceito, pois
encontram-se em uma posição considerada inferior na sociedade. Cuida-se de uma minoria e,
como tal, vulnerável. Tratando-se, portanto, de uma minoria social, equivalente a tantas outras
minorias como os índios, os “sem teto”, os/as LGBT+, há de ser tratada de modo equivalente
quanto ao protocolo de defesa das minorias, bem como interpretada à luz princípios
democráticos e republicanos, da cidadania e democracia.
Em que pese ser notório que a realidade social contemporânea, cada vez mais
globalizada e também profundamente diversificada, está marcada pela perda da tradicional
homogeneidade da população e, consequentemente, pelo surgimento das subculturas, das
minorias e das desigualdades (FLICKINGER, 2018, p. 138), há um contrassenso se
observarmos que também vivencia-se um momento de extrema resistência e intolerância às
diferenças 194. De acordo com estudos de Freitas & Boaventura (2018), baseados em Bakhtin,
Santella e Maingueneau, verifica-se que “qualquer possibilidade de diálogo está severamente
limitada por uma intensa polarização do espectro político que mantém a construção de sentido
circulando apenas entre os grupos ocupantes de cada polo” (FREITAS & BOAVENTURA,
2018, p. 457). Os professores Ernani Freitas e Luis Henrique Boaventura, por meio da técnica
de pesquisa denominada análise de discurso em linguística, propuseram, ao fim de seu trabalho,
uma possibilidade de hipótese para análise posterior, qual seja, que “elementos como o ódio e
a intolerância, incognoscíveis demais para serem quantificados em uma pesquisa, parecem estar

Atuam no escritório de advocacia do ex-ministro do STF, Ayres Brito.
Pesquisa realizada on line em https://www.dicio.com.br/minoria/. Acesso 07 jan 2020.
194
Essa afirmação confirma-se por meio de pesquisas científicas publicizadas em periódicos especializados,
citando, como mero exemplo em meio a uma gama extensa de trabalhos que tratam da temática, o artigo de
Ernani Cesar de Freitas e Luis Henrique Boaventura que consta da Revista Letras de Hoje, periódico que se
dedica à publicação de estudos e debates em linguística, literatura e língua portuguesa divulgado pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC/RS. Esse estudo consta do v. 53, n. 3, p. 449-458, jul.-set.
2018. Está disponível em http://www.scielo.br/pdf/lh/v53n3/0101-3335-letras-53-03-0449.pdf. Acesso 17 out
2019.
192
193

124

no coração do que separa os lados da polarização política no Brasil” (FREITAS;
BOAVENTURA, 2018, p. 458).
De modo semelhante, também é possível observar a polarização que limita os discursos
onde um dos polos é constituído pelos adeptos da Educação Domiciliar e o outro por aqueles
que entendem que o ensino em casa, como modalidade de Educação, fere a democracia e
constitui demérito à cidadania.
E é nesse ‘coliseu contemporâneo’ que a família de Valentina, e tantas outras que optam
pela Educação Domiciliar, baseadas especialmente nos princípios fundamentais da liberdade,
têm sido ‘lançada aos leões’ para digladiar, mesmo sendo uma minoria vulnerável.
De repente, estamos criminalizando pais preocupados com os seus filhos em razão de
uma brincadeira de palavras. Pouco importa a precedência do Estado no dispositivo,
haja vista haver na Constituição um sem número de comandos que apontam os pais
como elemento central na vida dos filhos e vice-versa. [...] No caso da menina
Valentina, o parecer do Ministério Público Federal concluiu que “embora não decorra
da Constituição Federal direito ao ensino domiciliar, não há vedação para que se
elabore disciplina própria para o homeschooling, mediante adoção, pela via
legislativa, dos instrumentos e métodos adequados ao ensino domiciliar para crianças
e adolescentes em idade escolar, desde que não entrem em conflito com as disposições
constitucionais sobre a educação e a escolarização”.[...] [Na Finlândia,] anônimos
passaram a perseguir uma mãe que educava seus dois filhos em casa. Ela foi
processada criminalmente por autoridades locais que queriam que os meninos fossem
“supervisionados” pela escola. A decisão do Tribunal finlandês, em 2015, foi
favorável à mãe. Um trecho da decisão diz: “São os pais que supervisionam o seu
homeschool, não a escola que supervisiona os pais, exatamente como são as pessoas
que supervisionam o Governo, e não o Governo que supervisiona as pessoas” (LEAL;
LEVY, s/d).

Ambos os polos, entretanto, parecem disputar, igualmente, o direito pelo monopólio da
Educação. Identifica-se um campo de disputas entre Estado (escola) e Família (casa). Para Leal
e Levy, contudo, “abriria um novo capítulo nas formas de concretização do direito social à
educação, somando esforços na difícil realização desse comando, além de derrubar estigmas
cruéis sobre uma minoria da sociedade”.
Não é um coliseu, não há gladiadores e sequer é possível existir vitoriosos e vencidos.
Todos perderão se as vozes não convergirem pelo bem maior que é a educação, seja realizada
onde for, desde que realizada da melhor forma. A resistência de Valentina não é individual. Ela
empresta voz a várias outras “valentinas”. Ainda minoria, sim, mas fazendo-se conhecer e,
conhecida, afastar os medos.
3.1.1 A pretensão da família de Valentina também é a de outras famílias
Há diversos argumentos nos quais se sustenta a pretensão das famílias homeschoolers.
Dentre esses argumentos, os que mais são invocados têm natureza pedagógica, além daqueles
que se fundamentam nos ideais de liberdade em que a república brasileira está instalada e na
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prioridade do direito dos pais quanto à direção da educação dos filhos, conforme inscrito em
vários dispositivos legais 195.
Todavia, os argumentos das famílias, ao optarem pela Educação Domiciliar, são dotados
de uma subjetividade que, para uma pesquisa científica, precisam ser confrontados com a base
teórica que serve de aporte metodológico. Sendo assim, identificados os argumentos principais,
por meio dos autos do processo movido pela família de Valentina, bem como por outras fontes
como, por exemplo, depoimentos em redes sociais, contato direto através de mensagens em
diálogos digitais e entrevistas não presenciais, com respostas encaminhadas por email ou
whatsapp e messenger, tornou-se possível relacionar cada argumento à base teórica da tese e,
assim, possibilitar conclusões que relacionam empiria e teoria.
Dentre os argumentos identificados, marcados inevitavelmente pela subjetividade dos
seus autores, destacam-se os que seguem, de modo que foram distribuídos numa matriz de
referência, no Quadro 10, de acordo com a relação que mais os aproxima de cada uma das
categorias eleitas para a metodologia da presente pesquisa, com base em critérios de
proximidade lógica:
Quadro 10 - Matriz referência da relação entre pretensões das famílias educadoras v. categorias
de análise metodológica
Pertence à Família, e não ao Estado, a primazia
quanto à tarefa de Educação.
A liberdade educacional e o direito dos pais
educarem os filhos vem sendo tolhida pela
obrigação de frequência à escola.

Qualquer minoria deve ser respeitada com
base no pluralismo político, de ideias e de
concepções.
Há obstrução ao direito dos pais de edu-car
em casa e não mera oposição.

Os princípios relativos à liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar etc visam evitar o sectaris-mo, o
autoritarismo e a manipulação.
O direito à educação não precisa ser exercido
exclusivamente na escola.

LIBERDADE

DEMOCRACIA

CIDADANIA

REPÚBLICA

Na escola surgem más influências que conduzem
ao uso de palavrões bebidas alcoólicas, drogas etc.

Por ser um direito fundamental, a educação tem por
fundamento o princípio da dignidade da pessoa

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do RE 888.815

195

Art. 1634 do Código Civil Brasileiro e Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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A ideia de democracia impõe formas plurais de organização da sociedade e o pluralismo
é a possibilidade de oposição ao controle do Estado (BASTOS, 2002, p. 478). O projeto de
república no Brasil fundamenta-se no pluralismo político, que “se opõe a toda forma de tirania”
e “estabelece o modo como se dá a relação entre povo e governo”, sendo que “o povo governa
no interesse do povo” (SILVA, 1997, p. 104). Cidadania, por sua vez, sendo um dos
fundamentos da república brasileira, qualifica o indivíduo como integrante essencial do Estado
e, numa visão ampliada, capacita-o como titular de direitos fundamentais e de deveres perante
seus semelhantes. A nova dimensão de cidadania, inaugurada com a fase de redemocratização
da sociedade no Brasil, é uma expressão de direitos fundamentais e de solidariedade
(MARTINS, 2017, p. 498). O indivíduo deixa de ser apenas um elemento sem movimento na
composição estatal e passa a exercer “o primeiro dos direitos do homem [que] é o direito a ter
direitos” 196. Impedir a luta e busca pelo exercício dos direitos fundamentais fere,
indubitavelmente, o conceito de cidadania. No fim dessa conta, quem pagará será a liberdade
que, impedida de abrir as asas sobre nós, nos impedirá de ouvir sua voz 197.
Segundo Bruce Arai (1999), a objeção ao ensino em casa no que se refere à cidadania,
prega que “somente uma escola comum pode garantir o senso de cidadania, tendo em vista a
natureza democrática que se impõe aos direitos sociais”. Seria somente através da convivência
escolarizada a possibilidade de se preservar um estado “democrático e liberal”, bem como
instituições e valores. Os pais não estariam autorizados a rejeitar a escolaridade obrigatória para
os filhos, sob pena de interferirem na “zona de soberania pessoal” da criança, de modo que a
manteria em situação “eticamente servil”, presumindo-se que as famílias queiram manter-se
afastadas do convívio social.
Entretanto, sob a óptica de quem ensina em casa, de acordo com o mesmo estudo de
Bruce Arai (1999), começa a ser criada uma compreensão diferente de cidadania, uma visão
alternativa. As famílias educadoras negam a suposição de que a escola seja um ambiente
primário na construção de bons cidadãos e demonstram que a maioria não busca isolar-se da
sociedade, mas sim uma integração significativa com esta.
Na escola, alegam os homeschoolers, haveria uma participação limitada em programas
extracurriculares que favoreçam a atuação efetiva na sociedade para gerar o que o professor
canadense denomina de a nova “cidadania multidimensional”. Há, na verdade, um desejo forte

196
197

A expressão “direito a ter direitos” constitui uma análise de conhecimento notório de Hannah Arendt.
“Liberdade! Liberdade! / Abre as asas sobre nós / Das lutas na tempestade / Dá que ouçamos sua voz”.
Primeira estrofe do hino da proclamação da república, composição de Medeiros e Albuquerque, com música
de Leopoldo Augusto Miguez.
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de as famílias integrarem-se à sociedade e ao serviço social de modo geral, sendo que um dos
objetivos primários dos pais que educam “na casa” seria desenvolver a capacidade de confiança
e a independência dos filhos, criando crianças dispostas a pensar por si mesmas. Assim, a forma
e o conteúdo da educação para a cidadania entre os homeschoolers é diferente, mas não inferior
ou menos válida que a experiência escolar.
Negar, portanto, a possibilidade da Educação Domiciliar como meio eficaz de exercício
do direito à educação indica que os conceitos de democracia, república, cidadania e todas as
liberdades garantidas pelo Estado de Direito brasileiro não passem de texto formal de uma lei
que jamais será observada e nunca nascerá para a prática.
3.1.2 Vozes de famílias educadoras estrangeiras
Se Valentina e sua família fossem cidadãos de um dos quarenta e cinco países que
compõem o Quadro 11, não teriam, possivelmente, que “gastar” suas vozes “gritando” pelo
direito de educarem-se da forma e pela modalidade que consideram mais apropriada ao estilo e
à personalidade de cada um.
Quadro 11 - Países que admitem legalmente a Educação Domiciliar como prática
educacional
PAÍS
1.

Estados Unidos

2.

África do Sul

3.

Canadá

4.

Chile

5.

Áustria

6.

Bélgica

7.

Austrália

8.

França

ADEPTOS
(estimativa) 198
1,7 milhões de estudantes
(2016) 199
75 mil estudantes
24 mil estudantes
(2013) 200
2 mil estudantes
(2017)
Mais de 2 mil estudantes
(2016)
--≅ 30 mil famílias
(2016)
20 mil estudantes
(2016)

SISTEMA
POLÍTICO
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
República
semipresidencialista

REGIME
POLÍTICO
Democracia Liberal
Democracia
Constitucional
Democracia
Representativa
Democracia
Constitucional
Democracia
Constitucional
Democracia
Constitucional
Democracia
Constitucional
Democracia
Constitucional

Os dados foram obtidos através de informações disponibilizadas pelo Home School Legal Defense
Association. Disponível em https://hslda.org/content/hs/international/. Acesso 28 jan 2020. Quando obtidos
em outra fonte, há a indicação em nota de rodapé.
199
Dados do Departamento de Educação dos EUA e do National Center for Education Statistics. Disponível em:
https://nces.ed.gov/pubs2019/2019106.pdf. Acesso 03 nov. 2019.
200
BOSETTI, Lynn e VAN PELT, Deani. Provisions for Homeschooling in Canada: Parental Rights and the
Role of the State. Pro-posições. Vol. 28. n.2. Campinas, maio/ago. 2017.
198
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Quadro 11 - Países que admitem legalmente a Educação Domiciliar como prática
educacional
PAÍS
9.

Noruega

10.

Portugal

11.

Rússia

12.

Itália

13.

Nova Zelândia

14.

Finlândia

15.

Filipinas

16.

Polônia

17.

Azerbaijão

ADEPTOS
(estimativa) 198
400 estudantes
(2016)
Mais de 600 estudantes
(2018) 201
70 mil estudantes
(2016)
4.169 estudantes
(2019) 202
6.473 estudantes
(2007) 203
250 estudantes
(2016)
4 mil estudantes
(2018)
6 mil famílias
(2018)
---

18.

Bahamas

---

19.

Belize

---

20.

Botswana

---

21.

Colômbia

---

22.

República Checa

23.

Dinamarca

24.

Equador

Incomum

25.

Estônia

Menos de 100 estudantes
(2016)

26.

Hungria

---

27.

Islândia

---

28.

Indonésia

29.

Irlanda

30.

Israel

2.100 estudantes
(2016)
250 famílias
(2016)

2 mil famílias
(2016)
750 estudantes
(2016)
Centenas de famílias
(2018)

SISTEMA
POLÍTICO
Monarquia
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
semipresidencialista
República
Parlamentarista
Monarquia
Constitucional
República
Parlamentarista
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
República
Presidencialista
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
Presidencialista
República
Parlamentarista
República
Parlamentarista

REGIME
POLÍTICO
Democracia
Constitucional
Democracia
Constitucional
Democracia
(em implementação)
Democracia
Democracia
Parlamentar
Democracia
Representativa
Democracia
Representativa
Democracia
Democracia
Democracia
Constitucional
Democracia
Democracia
Representativa
Democracia
Constitucional
Democracia
Democracia
Representativa
Democracia
Constitucional
Democracia Social
Democracia
(em declínio)
Democracia
Representativa
Democracia
Constitucional
Democracia Liberal
Democracia
Representativa

Informação disponível em https://www.dn.pt/1864/ficar-em-casa-para-aprender-a-pensar--9855360.html.
Acesso 28 jan 2020.
202
De acordo com o Registro Nacional de Estudantes da Itália, divulgado em trabalho do pesquisador Paolo Di
Motoli, publicado no Italian Journal of Sociology of Education. Disponível em http://ijse.padovauniversity
press.it/system/files/papers/%20IJSE-2019-2-19.pdf. Acesso 28 jan 2020.
203
Dados da última verificação disponibilizado no site do Ministério da Educação neozelandês.
201
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Quadro 11 - Países que admitem legalmente a Educação Domiciliar como prática
educacional
PAÍS

ADEPTOS
(estimativa) 198

31.

Jamaica

---

32.

Japão

5 mil famílias
(2016)

33.

Letônia

---

34.

Luxemburgo

---

35.

Malásia

Centenas de famílias
(2016)

36.

Escócia

---

37.

Singapura

---

38.

Eslováquia

Menos de 50 estudantes
(2016)

39.

Eslovênia

---

40.

Suíça

41.

Taiwan

42.

Tailândia

---

43.

Trindade e
Tobago

---

Mais de 200 famílias
(2016)
3 mil estudantes
(2016)

Mais de 100 famílias
(2016)
100 mil estudantes
45.
Reino Unido
(2016)
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.
44.

Ucrânia

SISTEMA
POLÍTICO
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
Monarquia Eletiva
Parlamentarista
Monarquia
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
Parlamentarista

REGIME
POLÍTICO
Democracia
Parlamentar
Democracia
Parlamentar.
Democracia
Representativa
Democracia Liberal
Democracia
--Democracia
Representativa
Democracia
Democracia Social

República

Democracia Direta

República
semipresidencialista
Monarquia
Parlamentarista
República
Parlamentarista
República
semipresidencialista
Monarquia
Parlamentarista

Democracia
Representativa
Ditadura Militar
Democracia
Constitucional
Democracia Liberal
(em implantação)
-----

Em que pese alguns dados não terem sido passíveis de apuração, devido à escassez de
pesquisas sobre homeschooling em certos países, já que, mesmo havendo previsão legal
permitindo e regulamentando a prática, muitas famílias desconhecem detalhadamente essas
regulamentações e a modalidade do ensino “na casa” é bem incomum. Dentre as nações que
não criam embaraços para a prática da Educação Domiciliar é possível identificar diferentes
regimes e sistemas políticos. Ainda assim, mesmo que monarquias ou repúblicas, democracias
liberais, constitucionais ou sociais, cabe em cada um desses países a possibilidade do exercício
do direito (ou cumprimento do dever) à educação porque democracia e república materializam
a liberdade, a igualdade e a participação dos nacionais (CARVALHO, 2017); é cidadã quando
permite a combinação de liberdade, participação e igualdade (CARVALHO, 2012); é
democrática se realiza a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana (SILVA, 2005).

130

A liberdade, nota-se, não está relacionada ao regime ou sistema político em si, mas tendo
adotado o Brasil um sistema político republicano e um regime político democrático, como a
maioria dos países que reconhecem a Educação Domiciliar como meio possível de
cumprimento da obrigatoriedade educacional, não há nada que torne espantosa a possibilidade
da referida modalidade vigorar em nosso país, refutando posicionamentos e estudos em
contrário.
Na tentativa de demonstrar casos semelhantes 204 ao que ocorre no Brasil com o
julgamento do direito à Educação Domiciliar pela Suprema Corte, de modo a garantir na
empiria da pesquisa que, embora sejam minoria, as famílias que reivindicam a possibilidade de
educar, sem instituição escolar, os próprios filhos, contam com ocorrências em outros países e,
não raro, seguem experiências e motivações que se aproximam das que acontecem no Brasil,
como o caso em estudo, de Valentina. Os casos de famílias estrangeiras expostos a seguir
pretendem caracterizar as famílias, segundo uma visão social e política e não relativamente aos
aspectos processuais dos casos, tendo em vista que a vertente jurídica será tratada em capítulo
próprio, adiante.
Nos países em que vige a insegurança jurídica pela inexistência de previsão expressa
para o exercício da Educação Domiciliar, resta para as famílias educadoras o caminho da
demanda judicial. Na Alemanha, por exemplo, que mantém duras vedações à liberdade
educacional, um dos últimos casos noticiados 205 foi o da família Wunderlich que recebeu a
decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no mês de janeiro do ano de 2019 de que
“as autoridades alemãs não violaram direitos dos pais ao forçarem seus quatro filhos a
frequentarem escola [tendo em vista que] Ensino Domiciliar, também chamado de
‘homeschooling’, é proibido na Alemanha” (DW, 2019, s/p).
A família Wunderlich, representada na Imagem 8, assim como a família de Valentina,
foi levada a discutir com o Estado seu direito de educação em relação aos filhos.

Registre-se que a opção por apresentar casos estrangeiros se deu por dois motivos: a intenção era realizar o
estudo comparado com casos que tivessem sido apreciados pelo Tribunal Supremo e, no Brasil, o processofonte desta pesquisa é o primeiro a alçar o STF; além disso outros processos brasileiros relevantes sobre a
Educação Domiciliar já foram analisados, por exemplo, pela tese de doutorado da Professora Dra. Luciane
Muniz Ribeiro (USP), cuja referência encontra-se na seção própria do presente trabalho.
205
A agência de jornalismo independente alemã, Deutsche Welle (DW), disponibiliza as informações do caso da
família Wunderlich. Disponível em https://www.dw.com/pt-br/justi%C3%A7a-europeia-rejeita-apelo-defam%C3%ADlia-alem%C3%A3-por-ensino-domiciliar/a-47025035. Acesso 04 nov. 2019.
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Imagem 8 - Família Wunderlich.

Fonte: Agência Deutsche Wille (2019). Disponível
image/47001989_303.jpg. Acesso 04 nov. 2019.

em

https://www.dw.com/

Segundo a agência Deutsch Wille, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)
rejeitou o recurso da família de Hessen, na Alemanha, que há anos tenta obter o direito de
‘ensino domiciliar’ para os filhos. Ainda que seja considerada ilegal na Alemanha, continua a
Educação Domiciliar sendo praticada marginalmente por algumas famílias 206. De acordo com
a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 1949 e em vigor atualmente, “todo
ensino é submetido à fiscalização do Estado” 207, sendo que essa obrigatoriedade do ensino já
existe na Alemanha desde a Constituição de Weimar, de 1919. E, por essa razão, não caberia
educação fora do controle estatal.
Os Wunderlich alegaram à Corte Europeia que seu país teria violado norma da
Convenção Europeia de Direitos Humanos que garante proteção à privacidade da vida
domiciliar e familiar, ao obrigar que os quatro filhos do casal Dirk e Petra frequentassem uma
escola local em contrariedade à opção da família em educar pessoalmente os próprios filhos e
terem, por isso, sido retirados de casa por um período de três semanas no ano de 2013. As
crianças só foram devolvidas ao lar e à convivência com os pais depois que estes concordaram
em mandar as crianças à escola.
Mesmo estando fundada sob o sistema político republicano, a Alemanha baseia-se no
regime social-democrata, o que leva o Estado alemão a não associar os conceitos de república
Estimativas de organizações ligadas à Educação Domiciliar na Alemanha afirmam que, em 2009, entre 300 e
500 famílias, correspondendo a cerca de mil crianças/adolescentes, estariam educando em casa, em afronta à
obrigatoriedade escolar. Essa informação consta de um estudo, Homeschooling in westlichen
Industrienationen Verbreitung, Evaluationsergebnisse, Elternmotive, elaborado pelo Deutschen Bundestag, o
parlamento alemão e está disponível em
https://www.bundestag.de/resource/blob/415424/dbc64afb565391f883ebe737ba44475f/wd-8-047-09-pdfdata.pdf. Acesso 04 nov. 2019.
207
Traduzido livremente pela pesquisadora diretamente da Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, o
texto constitucional alemão que prevê no Art. 7 (1) o seguinte: Das gesamte Schulwesen steht unter der
Aufsicht des Staates. Disponível em http://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf. Acesso 04 nov. 2019.
206
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e democracia ao princípio de liberdade de forma ampla, exigindo, por sua vez, que haja uma
política estatal voltada para promover justiça social e, por conseguinte, o bem-estar social. Essa
vertente socialista faz com que haja uma interpretação restritiva à prática do homeschooling de
modo a proibi-lo porque fugiria do controle direto pelo Estado, sendo que práticas que não
beneficiem diretamente o bem-estar social são rechaçadas em países que adotam esse modelo
de regime político.
Em entrevista, Dirk Wunderlich relata que “o dia 29 de agosto de 2013, quando os
oficiais bateram à [...] porta, foi o dia mais terrível”. Também registra que as autoridades
estatais foram contatadas por vizinhos que realizaram afirmações inverídicas. O casal de
jardineiros, Dirk e Petra, acredita que a escola alemã espera mesmo que a maior parte do
trabalho e do aprendizado escolar das crianças seja feito como lição de casa. Esclareceu que
lecionavam aos filhos com a assistência de uma escola cristã de ensino à distância, não se
negando a oferecer às autoridades a possibilidade de checarem o nível de conhecimento dos
filhos. Quanto ao aspecto da socialização, os Wunderlich alegaram que os filhos tinham
socialização adequada, destacando a participação deles em vários clubes e organizações.
Enquanto estiveram na escola, constatou que tinham dores de cabeça por causa do barulho e
“tanta lição de casa que não sobrava mais tempo algum do dia”.
Outro exemplo pode ser colhido do Estado social e democrático da Espanha que, a
despeito de constituir-se uma monarquia parlamentar, apoia-se nos princípios de justiça,
segurança, liberdade, bem-estar social e democracia, de acordo com a Constituição Espanhola
em vigor desde 1978.
Especificamente quanto à educação, o art. 27 da Constituição Espanhola prevê que
“todos têm o direito à educação”. Em seguida, reconhece a liberdade de ensino e determina
como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da personalidade humana no respeito aos
princípios democráticos de convivência e aos direitos e liberdades fundamentais”. Continua
garantindo o direito dos filhos receberem formação religiosa de acordo com a convicção dos
seus pais, determinando o ensino básico obrigatório e gratuito e prevendo a universalização do
direito à educação, a liberdade individual ou coletiva para criação de “centros docentes”, a
participação na gestão das escolas públicas, a supervisão do sistema educativo, o auxílio a
“centros docentes” em casos específicos e o reconhecimento da autonomia das universidades.
Mesmo com o reconhecimento da liberdade de ensino como um dos princípios
constitucionais referentes à educação, em 1991, a Associação Vida Sana requereu o direito para
que os pais exercessem a liberdade de ensino a seus próprios filhos argumentando que a
educação seria obrigatória, mas a escolarização, não. Ainda assim, foi o primeiro caso de
rejeição ao sistema escolar obrigatório levado ao poder judiciário na Espanha que, por sua vez,
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negou a solicitada autorização para o ensino dos filhos em casa com base na exigência de
“escolarização obrigatória”, dentre outros fundamentos (MONTOYA, 2012, p. 257).
Outro caso espanhol, que também foi analisado por uma Suprema Corte, assim como o
caso de Valentina, no Brasil, refere-se à primeira sentença do Tribunal Constitucional espanhol
que entendeu cabível a via civil, e não a penal, para instar a educação dos filhos a cargo das
respectivas famílias. A decisão do Tribunal, no entanto, foi contrária à pretensão dos pais que
pretendiam desescolarizar os filhos para educá-los exclusivamente sob sua responsabilidade.
Este caso 208 envolveu três famílias espanholas que viviam na comunidade ecológica Los
Arenalejos. Da sentença que apreciou, no Tribunal Constitucional, instância máxima da justiça
espanhola, o recurso de apelação promovido pelas famílias de Antonio Gómez Linares, María
Socorro Sánchez Martín, Florián Macarro Romero y Anabelle Gosselint contra sentença de
instância judicial inferior, ficou decidido que a “escolarização está integrada ao conceito básico
de educação” e, por consequência, não haveria possibilidade de outro meio de se prover
educação que não pela escolarização.
Vivendo em uma aldeia baseada no cultivo natural de hortifruti, no apoio mútuo e
comunitário e numa democracia direta, as famílias da comunidade anarquista de Los Arenalejos
se tornaram uma referência ao movimento de desescolarização voluntária que teve início em
1994 com o objetivo de proporcionar “una escuela de la vida; por una vida sin escuela”, por
meio de uma integração mais natural dos meninos e meninas ao mundo que os cerca
(MONTOYA, 2012, p. 284), como se infere a partir da observação da Imagem 9.
Imagem 9 - Comunidade Los Arenalejos

Fonte: Imagem [s/d] disponibilizada por https://revistaalambique.files.wordpress.com/2013/04/
arenalejosenc2001.jpg. Acesso 31 out. 2019
208

As informações foram obtidas na tese doutoral de Madalen Goiria Montoya, La opción de educar en casa:
implantación social y encaje del homeschool en el ordenamiento jurídico español, defendida em 2012 na
Faculdade de Direito de Bizkaia, da Universidad del País Basco, sob orientação de Jacinto Gil Rodríguez.
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Reunidos, como na Imagem 9, os integrantes da comunidade Los Arenalejos parecem
exercer seus papéis sociais livres das determinações convencionais. De forma direta, na
presença de todo o grupo, expondo e debatendo é que as decisões aparentam ser tomadas de
forma democrática.
Para reforçar as conclusões que se inferem da Imagem 9, um fragmento da literatura dos
Arenalejos. Traduzido, o texto informa que
para o anarquismo, os fins não justificam os meios se os meios estão contidos nos fins
do poder. Por exemplo, para obter autogestão, o uso de eleições majoritárias é um
mal-entendido, pois delegando a administração de nossas vidas a especialistas
qualificados, estimulamos ao desinteresse pela vida pública e à perpetuação de um
sistema de delegação do poder. Em oposição à prática de ação direta que leva à
autogestão, Los Arenalejos.

Com modos próprios de compreender a relação entre as pessoas e entre estas e o Estado,
a comunidade Los Arenalejos diverge da maioria daqueles que habitam os grandes centros das
sociedades contemporâneas, tomadas pela globalização. Mas nem por isso, suas ideias e seu
modo de se relacionar podem deixar de ser considerados.
Especificamente com relação à educação, os moradores da comunidade argumentam
que, embora não escolarizados, seus filhos recebem educação na própria casa, falam cinco
idiomas e têm aulas de música, matemática, ciências e língua [espanhola], bem como uma
formação ética bastante completa. A educação que se lhes proporciona, segundo as famílias, é
mais adequada que a que acontece nas escolas, públicas ou privadas, em turmas com trinta ou
quarenta alunos. Além disso, não se está causando nenhum prejuízo às crianças, tendo em vista
que não deixam de receber educação e os profissionais do serviço social não lograram detectar
nenhum problema sociofamiliar.
Considerando que uma das categorias questionadas nos debates acerca da viabilidade
da Educação Domiciliar e que gera resistência, até mesmo à sua discussão, é a que envolve o
conceito e os princípios democráticos, a imagem da reunião em comunidade e a própria história
da comunidade Los Arenalejos, da qual são membros os pais espanhóis processados por não
enviarem os filhos a uma escolarização estatal, sugere o exercício conceitual da democracia,
em seu viés participativo, de modo direto.
E, sustentados pela ideia da democracia participativa, conceito que atrai, de modo
particular, a liberdade, os pais do processo paradigma espanhol, que agora se analisa,
argumentam que não ferem obrigação de escolarização, pois a interpretação conforme o texto
da constituição [de 1978] protege o direito à educação que não pode ser confundido com
escolarização, sendo que um não implica o outro.
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Por outro lado, os argumentos que sustentam a obrigatoriedade escolar preocupam-se
com o fato de que, fora do controle estatal através do ensino público, as famílias poderiam criar
opções educacionais baseadas em suas convicções morais e religiosas. Ademais, não seria
possível que os pais neguem aos filhos o direito/obrigação que têm de participar do sistema
oficial de educação, sob pena de gerar problemas sérios como, por exemplo, dificuldades de
desenvolvimento acadêmico para acesso a uma universidade e prejuízos sociais de integração
com outras crianças de idade semelhante. Segundo os argumentos do Tribunal Constitucional,
ao deixar de reconhecer o direito das famílias da comunidade Los Arenalejos, a escolarização
integraria o conceito básico de direito à educação por estar agregada a benefícios futuros como
“grados y titulaciones” 209.
O modo peculiar de vida das famílias da comunidade Los Arenalejos gerou o fato de se
tornarem uma Família “denunciada”, adjetivo bem forte para designar pais e mães que, na
intenção de dedicarem-se pessoalmente, sem recorrer a terceiros para a educação dos filhos,
cometeram uma desobediência legal, afetando, segundo o Tribunal, o bem comum e a pacífica
harmonia social devendo, por isso, serem impedidos de agir conforme sua própria vontade no
que se refere à educação da prole.
Numa opção de vida comunitária anticapitalista, os Arenalejos se aproximam dos modos
mais naturais com relação à convivência social. Nas Imagens 10 e 11, representações
iconográficas do cotidiano das crianças da comunidade, capturaram momentos em que todos
trabalham. Juntos. E momentos em que todos estudam. Juntos.
Imagem 10 - Irmãos semeando na comunidade de Los
Arenalejos 210

Citação retirada da sentença do Tribunal Constitucional espanhol no caso das famílias de Los Arenalejos.
Disponível em http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2011-275.pdf. Acesso 01 nov. 2019.
210
Foto de Jerome Mintz. Disponível em http://4.bp.blogspot.com/ac9WAChCJlw/UJcNb1sKzI/AAAAAAAA
dBo/0cd1mHBitas/s1600/015.jpg. Acesso 01 nov. 2019.
209
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Imagem 11 - Crianças e jovens de Los Arenalejos
estudando em casa 211

Não obstante demonstrarem que, historicamente, o estilo de vida dos membros da
comunidade de Los Arenalejos exige formas alternativas para o cumprimento de vários
direitos/deveres exigidos pela vida em sociedade, dentre eles o direito/dever à educação, a
sentença do Tribunal Constitucional espanhol cravou posicionamento em sentido a não
respeitar a liberdade quanto à escolha do estilo de vida decidindo que
el derecho a ser escolarizado es un derecho del menor, no de los padres, que convive
con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha
escolarización, incluso imperativamente si ello fuera necesario (MARTINEZ, 2014).

Por óbvio, trata-se de uma interpretação, em que pese a possibilidade de outras,
considerando que não está estabilizada como a única, pois, do contrário, não haveria espaço
para a disputa que permanece entre Famílias espanholas que resistem à exclusividade do meio
escolar para efetivação do processo educacional e o Estado que exige para si o controle através
da obrigatoriedade de frequência escolar. Isso comprova a hipótese, tal como no Brasil, da
existência dessa real disputa entre Estado e Família pelo controle da educação e, através dela,
o controle social.
A comunidade Los Arenalejos tem estilo de vida diferente da grande massa da
população e essa diversidade de pensamentos e de modo de viver aparenta perturbar e
incomodar os que pensam e vivem diferente, ainda que tolerância, respeito e aceitação das
diferenças sejam pronunciados indistintamente.
Assim como no caso dos Arenalejos, outra comunidade alternativa, com modo peculiar
de vida, cujo exemplo foi extraído das próprias razões do voto do ministro Luís Roberto
211

Foto do antropólogo Jerome R. Mintz. Década 1970/80. Disponível em http://3.bp.blogspot.com/-8CxoVdo
lLqQ/Tybm49saF7I/AAAAAAAAQi4/YSxuXGw_7hE/s400/escueladelosaenalejos.jpg. Acesso 01 nov.
2019. Existe também um vídeo desse momento disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=A4qIvyMBhwc. Acesso 01 nov. 2019.
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Barroso, relator originário do processo-fonte deste estudo, é o caso dos amish. O ministro
constatou que “muitos países do mundo adotam ou permitem a educação domiciliar” e usou
como paradigma um precedente norte-americano, o caso Wisconsin v. Yoder que culminou com
a decisão da Suprema Corte americana admitindo “que famílias da comunidade amish não
matriculassem os seus filhos na rede regular de ensino em nome da liberdade religiosa”.
Contextualizando o caso, em apertada síntese, a comunidade amish 212 conseguiu, em
quinze de maio de 1972, que a Suprema Corte 213 decidisse contra a exigência do estado de
Wisconsin de que todos os menores de dezesseis anos frequentassem, obrigatoriamente, uma
escola. Três pais integrantes dessa comunidade, Jonas Yoder, Wallace Miller e Adin Yutzy,
foram processados por uma lei de Wisconsin que exigia a frequência em escolas públicas de
todas as pessoas até os dezesseis anos de idade. Os pais amish se recusaram a enviar os filhos
para essas escolas, especialmente no ensino médio, porque essa frequência seria contrária às
suas crenças religiosas.
O livro The Amish Way 214 resume o estilo de vida dessa comunidade de pessoas como
“um caminho peculiar” ao nomear o primeiro capítulo com referência em epígrafe de um dos
líderes dos amish de que “[...] na Bíblia, descobrimos que o povo de Deus deve ser peculiar”
KRAYBILL et al, 2010, p. 3) 215. Sendo assim, é possível afirmar que, por terem livremente
optado em seguir um estilo de vida que difere da grande massa social, essa comunidade tem

Os amish constituem um povo autodenominado “simples” com origem na Reforma Protestante da Europa no
século XVI, primando pelo retorno a uma Igreja pura, conforme prevista no Novo Testamento da Bíblia
cristã. Liderados pelo pensamento de Jacob Amman. Tendo sido perseguidos como hereges por católicos e
protestantes, os grupos anabatistas (que entendiam ser possível batizar as pessoas somente quando adultas,
porque já poderiam discernir sua fé, o que seria impossível para um infante) fugiram e, para evitar, novas
investidas que chegaram a causar milhares de mortes, passaram a cultivar nas terras de sua propriedade e a
realizar os cultos em casa e não na igreja. Com a oferta de liberdade religiosa oferecida por William Penn, os
amish migraram para os EUA entre 1720 e 1730 e se estabeleceram na região que, mais tarde, ficou
conhecida como Pensilvânia, em referência ao britânico que fundou a colônia do Reino Unido na América.
Em razão de adotarem um estilo de vida que prima por famílias numerosas, a população de amish cresce
vertiginosamente estando estimada em cerca de 300 mil membros, apenas nos EUA, de acordo com dados de
2015, obtidos de um informativo virtual mantido pelo movimento anabatista, o Mennonite World Review. Os
sites http://amishamerica.com/ e https://lancasterpa.com/amish/amish-history/ disponibilizam informações
atuais e fidedignas dessa comunidade de pessoas nos EUA. No Brasil, não localizei registros da existência de
membros amish.
213
Os dados desse case foram obtidos através do projeto do Instituto de Tecnologia de Illinois na Faculdade de
Direito Chicago-Kent Law que mantém um arquivo multimídia on-line da Suprema Corte dos Estados
Unidos, podendo ser acessado, não só esse case como qualquer decisão da Supreme Court of the United
States, em https://www.oyez.org/cases/1971/70-110 ou em https://www.supremecourt.gov/. Acesso em 30
out 2019.
214
KRAYBILL, Donald B. and NOLT, Steven M. and WEAVER-ZERCHER, David L. The Amish Way: patient
faith in a perilous world. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.
215
No original consta “...in the Bible we find that God’s people are to be peculiar” que foi traduzido livremente
pela autora deste trabalho.
212
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hábitos, crenças, convicções e expectativas que, do mesmo modo, diferem da maioria das
pessoas.
Na exclusiva análise que envolve a negativa em enviar os filhos para uma escola estatal
obrigatória, as famílias amish, através do defensor de sua causa nos autos, William B. Ball,
reclama o direito de escolha individual de um estilo de vida que não afetaria a sociedade, pois
baseado na liberdade religiosa de uma comunidade que optou pela privacidade e por um modo
simples de vida, afastados dos hábitos capitalistas e tecnológicos que se consolidaram nas
sociedades modernas. Manter esse estilo de vida refere-se a dar continuidade à própria
comunidade, pois, do contrário, a imposição estatal que ofenda seus preceitos poderia contribuir
para sua extinção. Ao contrário do que costumam argumentar os defensores de uma sociedade
que respeita a diversidade, para os amish, impor uma educação formal obrigatória é que estaria
em contrariedade aos preceitos democráticos de liberdade e de exercício da cidadania através
da manutenção de suas tradições e observância ao seu estilo peculiar de viver. Por fim, no caso
Wisconsin v. Yoder, as famílias amish concluíram, por meio de sua defesa, que o Estado não
logrou comprovar com qualquer estudo que o não comparecimento dos amish à escola
ameaçaria algum interesse estatal convincente. Ao contrário, comprovaram a tradição da
comunidade quanto à boa nutrição, proteção e educação das crianças.
Na decisão final 216, a Suprema Corte dos EUA considerou que
os interesses do indivíduo no livre exercício da religião sob a Primeira Emenda
superavam os interesses do Estado em obrigar a frequência escolar além da oitava
série. Na opinião majoritária do juiz Warren E. Burger, o Tribunal constatou que os
valores e programas da escola secundária estavam "em conflito acentuado com o
modo de vida fundamental exigido pela religião Amish" e que um ou dois anos
adicionais de o ensino médio não produziria os benefícios da educação pública citados
por Wisconsin para justificar a lei 217 (grifos da pesquisadora).

Ainda que a motivação religiosa não seja a principal no Brasil para que as famílias
optem pela Educação Domiciliar, o cerne motivacional é o mesmo que as famílias brasileiras
alegam, assim como a família de Valentina Dias, qual seja, a liberdade dos pais em escolher a
melhor modalidade de educação para sua prole, a que se adeque ao estilo de vida de cada
Foi possível ouvir o áudio original do julgamento, bem como ter acesso às suas trinta e quatro páginas de
transcrição através do arquivo multimídia mantido pela Faculdade de Direito Chicago-Kent Law, disponível
em https://www.oyez.org/cases/1971/70-110. Acesso 30 out. 2019.
217
Resumo da conclusão do caso Wisconsin v. Yoder disponível em https://www.oyez.org/cases/1971/70-110.
Acesso em 30 out. 2019. No texto original, que foi traduzido livremente pela autora, consta o seguinte: The
Court held that individual's interests in the free exercise of religion under the First Amendment outweighed
the State's interests in compelling school attendance beyond the eighth grade. In the majority opinion by
Chief Justice Warren E. Burger, the Court found that the values and programs of secondary school were "in
sharp conflict with the fundamental mode of life mandated by the Amish religion," and that an additional one
or two years of high school would not produce the benefits of public education cited by Wisconsin to justify
the law.
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comunidade familiar, desde que não haja prejuízos aos interesses estatais que, neste caso, não
seria mais do que garantir que todos sejam submetidos a um processo educacional. Contudo,
daí a ser exclusivamente escolar é o que resistem as famílias.
Dos autos do próprio processo-fonte que se analisa nesta tese, extrai-se uma conclusão
retirada de outro caso semelhante, porém histórico, da Suprema Corte dos Estados Unidos da
América (EUA), decidido em 1925, mas que congrega argumentos semelhantes aos alegados
em Wisconsin v. Yoder, bem como no caso da família Dias, da cidade de Canela. Do caso Pierce
v. Society of Sisters 218, que debruçou-se sobre a análise da lei do estado de Oregon (1922) que
exigia que as crianças frequentassem, obrigatoriamente, escolas públicas até os dezesseis anos,
recolhe-se a seguinte justificativa:
Com base na doutrina de Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 43 S. Ct. 625, 29 A. L. R.
1146, acreditamos que está inteiramente claro que o Act of 1922 interfere de maneira
irracional com a liberdade dos pais e responsáveis em dirigir a educação e
educação das crianças [268 U.S. 510, 535] sob seu controle. [...] os direitos
garantidos pela Constituição não podem ser abreviados por legislação que não tenha
relação razoável com algum objetivo da competência do Estado. A teoria
fundamental da liberdade sobre a qual repousam todos os governos desta União
exclui qualquer poder geral do Estado de padronizar seus filhos, forçando-os a
aceitar instruções apenas de professores públicos. A criança não é a mera criatura do
estado; aqueles que a nutrem e dirigem seu destino têm o direito, juntamente com o
especial dever, de reconhecê-lo e prepará-la para obrigações adicionais 219 (grifos da
pesquisadora).

A decisão da Suprema Corte americana no caso Pierce v. Society of Sisters tornou-se
um precedente importante tanto para os direitos dos pais de educar seus filhos quanto para os
direitos das escolas paroquiais, a fim de poderem operar junto a escolas públicas. A lei do estado
de Oregon, que exigia a educação obrigatória em escolas públicas até os dezesseis anos, foi
contestada, dentre outras entidades, pela Society of the Sisters of the Holy Names of Jesus and
Mary, pois ela fornecia anteriormente essa educação e passou a enfrentar declínio nas
matrículas como resultado da lei. A decisão resumiu-se em afirmar que a lei da educação
pública obrigatória privava os proprietários das escolas de suas propriedades sem o devido
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Pierce v. Society of Sisters. Disponível em www.oyez.org/cases/1900-1940/268us510. Acesso 30 out. 2019.
Extraído da transcrição da decisão da Suprema Corte no caso Pierce v. Society of Sisters disponível em
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/268/510.html Acesso 30 out. 2019. O texto original, que foi
livre traduzido pela pesquisadora, é o seguinte: Under the doctrine of Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 , 43
S. Ct. 625, 29 A. L. R. 1146, we think it entirely plain that the Act of 1922 unreasonably interferes with the
liberty of parents and guardians to direct the upbringing and education of children [268 U.S. 510,
535] under their control. As often heretofore pointed out, rights guaranteed by the Constitution may not be
abridged by legislation which has no reasonable relation to some purpose within the competency of the state.
The fundamental theory of liberty upon which all governments in this Union repose excludes any general
power of the state to standardize its children by forcing them to accept instruction from public teachers only.
The child is not the mere creature of the state; those who nurture him and direct his destiny have the right,
coupled with the high duty, to recognize and prepare him for additional obligations.
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processo legal e interferia na liberdade dos pais de escolherem escolas (ou outra modalidade de
educação) para seus filhos.
Contudo, mesmo tantos anos após a decisão da Suprema Corte dos EUA de que as
escolas não poderiam ser monopólio estatal e que os pais têm liberdade para escolher o modo
e o meio pelo qual os filhos receberão educação, ainda se observa a existência, entre a Igreja e
o Estado, de uma parceria para alcançar um objetivo comum, qual seja, a educação das crianças,
mas também revela a incapacidade de o Estado atender toda a demanda educacional de modo
eficaz, constatação esta que confirma a impossibilidade de uma educação obrigatoriamente
estatal.
Nota-se que os argumentos, tanto das Famílias educadoras quanto do Estado, se
aproximam do caso sob análise neste estudo, da Família de Canela, bem como do caso das
famílias da comunidade amish, nos EUA. Ainda que, metodologicamente, seja questionável a
generalização a partir do estudo de caso, as vozes da família de Valentina, bem como de outras
famílias cujos casos foram exemplificados nos autos do processo-fonte, permitem afirmar que
existe uma disputa político-social entre a obrigação de frequentar uma escola sob o controle do
Estado e a liberdade que as Famílias reivindicam. Também fica claro, a partir das Famílias
observadas, que optaram pela Educação Domiciliar, que elas negam o monopólio da escola
como espaço exclusivo do conhecimento na medida em que expõem, na prática, como a casa
funciona de modo a não afastar-se do mesmo objetivo da educação estatal institucionalizada,
em que pese valer-se de um tempo e um modo próprios e, segundo as Famílias, mais eficaz.
Desconhecer “essa gente” e seu estilo próprio de vida é o que gera a negativa pura,
simples e imotivada da educação “na casa”. Afinal, “que gente é essa?”
3.2

“Que gente é essa” e a quais consequências se sujeita um homeschooler?
“Lugar de criança é na escola” 220. Se essa premissa é verdadeira, torna-se possível

compreender o quão tomado de espanto fica qualquer pessoa que só conheceu a escola como
opção educacional formal, como único meio de alcançar diploma e reconhecimento social,
devido à hegemonia que essa instituição alcançou, especialmente a partir do fim do Oitocentos
e durante todo o Novecentos.
A vida fora da escola tornou-se uma opção que causa hesitação, espanto e negação
atualmente. Ainda que já tenha sido uma modalidade expressa de educação no Brasil possível
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Bordão popular, mas também já foi considerada por Ivan Illich como uma premissa inquestionável.
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de ser lida em todos os textos constitucionais, de 1824 até 1969 e ainda o ser, segundo posição
de alguns especialistas, em razão do princípio da liberdade de ensino e de concepções
pedagógicas previsto no texto da Constituição Cidadã de 1988.
Em razão desse entendimento, socialmente arraigado, pensar em pessoas e Famílias que,
mesmo lhes sendo oferecida pelo Estado uma escola “pública, gratuita, laica, de qualidade e
para todos”, negam esse benefício, torna-se um espanto e motiva estudos como este que visa,
como já registrado, contribuir para o campo da pesquisa jurídico-educacional, submetendo
vozes de representantes sociais envolvidos na disputa entre Família e Estado pelo monopólio
da educação ao método científico, segundo as categorias indicadas, quais sejam, os conceitos
de liberdade e cidadania, república e democracia.
Portanto, para compreender “que gente é essa”, intenciona-se expor as consequências
de se tornar uma Família que educa em casa, abrindo mão da escola “pública, gratuita, laica, de
qualidade e para todos” que o Estado brasileiro se esforça para fornecer. No caso do processo
paradigma que se analisa nesta pesquisa, observa-se que, ao optar pela Educação Domiciliar, a
principal consequência para a Família Dias foi ter que se submeter a um processo judicial na
expectativa de, pela voz do poder judiciário, resguardar sua pretensão de educar Valentina em
casa, pretensão essa resistida pelo Estado. A diferença de outras Famílias educadoras é que os
Dias propuseram a ação, sendo polo ativo na provocação à pretensão resistida pelo Estado. O
mais comum é a forma como ocorreu com as Famílias da comunidade de Los Arenalejos que
foram polo passivo, ou seja, sofreram uma ação judicial proposta pelo Estado, no seu papel de
fiscal controlador.
Dos autos do processo-fonte, o RE 888.815, do STF, e das fontes bibliográficas
consultadas para compor o corpus de análise deste estudo de caso, outras consequências
puderam ser observadas quando a Família opta por educar “na casa” e não como a maioria,
quase unânime, que segue a educação na escola. Resultam dessa escolha, por exemplo, a
exposição midiática, uma profunda modificação da rotina, aspectos emocionais pela “pressão”
sofrida e certo sentimento de “perseguição”, além de um entendimento equivocado da
sociedade quanto ao homeschooling.
De uma entrevista concedida ao canal no YouTube do “Congresso Missionários
Voluntários 221, publicada em setembro de 2015, os pais de Valentina, e a própria Valentina,
expõem as consequências às quais foram submetidos com a decisão de se tornarem
221

Trata-se de um movimento de adventistas do sétimo dia coordenado por Daniel SilveiraA entrevista dura 21
minutos e está disponível em https://www.youtube.com/watch?t=1254&v=Yrq1Liw_kuw&fbclid=IwAR3T
wgJIKq8tUwNaFKlZvI3XeSoa5j6SVACkkIvaN1GRmAG091SoGGEmrVs. Acesso 07 jan 2020.
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homeschoolers ou, simplesmente, pais que educam os filhos. Segundo o casal, o desejo de
educar os filhos para serem úteis “na sociedade e na Igreja” foi a grande diferença para a tomada
da atitude de decidirem educar Valentina “na casa” e prescindirem da instituição escolar para
essa tarefa. Anteriormente a essa decisão, desde que Valentina nasceu, já tinham mudado
hábitos de alimentação para que esta fosse mais natural e saudável. Também abandonaram o
costume de assistir televisão. Tudo isso já motivados a implementarem uma educação
“diferente” com os filhos.
Efetivamente com o nascimento da primeira filha, a vida do casal “deu uma guinada”,
pois passaram a preocupar-se com mais intensidade sobre educação. Impelidos, segundo
Neridiana, por ouvirem o que, posteriormente geraria o livro “O despertar da profecia”, de
Alex de Souza Guimarães, que não deveriam “colocar os filhos em escolas públicas”, como não
tinham a opção de uma escola confessional adventista próxima à residência da família, na zona
rural de Gramado/RS, outra opção não lhes restou e foram “obrigados a matricular Valentina
numa escola pública” da cidade de Canela/RS. Ao lerem o livro “Pais Guiados pelo Espírito”,
de autoria da adventista americana Sally Hohnberger, cuja primeira edição é do ano de 2007,
tiveram contato com o relato de uma família adepta de homeschool, segundo os preceitos
cristãos, e sentiram-se motivados. Contudo, não tinham “coragem” para iniciar a empreitada da
Educação Domiciliar por “medo” em razão da ausência de previsão legal da prática no Brasil.
Mesmo depois de conhecerem e manterem contato com uma família católica brasileira que já
havia implementado a Educação Domiciliar com os filhos, os pais da jovem Valentina ainda
levaram cerca de dois a três anos para tomar a própria decisão quanto ao homeschool para a
filha.
Eles tinham consciência de que passariam pelo estresse de visitas do Conselho Tutelar
em sua casa, as agruras de um processo judicial e, pensando em evitar dissabores dessa natureza,
decidiram “dar o primeiro passo”. Procuraram a direção da escola municipal onde Valentina
estudava desde o primeiro ano. Explicando à diretora que desejavam ensinar a filha em casa,
sem que ela frequentasse as aulas, mas que a mesma permaneceria matriculada e realizaria todas
as avaliações necessárias, foram autorizados a assim proceder. No entanto, após uma consulta
que a diretora da Escola Municipal Santos Dumont fez à secretária de educação de Canela/RS,
recebeu desta a negativa para a prática pretendida pela família.
Não sendo o que queriam, contrariados pela negativa, impetraram, com orientação de
um advogado, um mandado de segurança para que lhes fosse assegurado o direito de, como
pais, educarem os próprios filhos em casa. Tomaram essa atitude apenas com a intensão de
“ganhar tempo” durante a tramitação do processo. Fizeram, inclusive, provisão de fundos para
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custear o processo até a segunda e terceira instância. Surpreendidos com a rapidez com que a
sentença foi prolatada, já que o juiz de direito da comarca de Canela/RS, Franklin de Oliveira
Netto, em menos de quarenta e oito horas proferiu decisão em quatro laudas. Convencido de
que “os filhos não são dos pais”, declarando falta de amparo legal, por inépcia da inicial, julgou
o pedido juridicamente impossível. A consequência dessa etapa foi a frustração, pois, segundo
Valentina, ela foi quem pediu pra sair da escola (“a decisão foi minha”) e, ainda assim, o Estadojuiz não observara o “melhor interesse da criança/adolescente”.
Quanto ao convívio com outras pessoas da mesma idade e a questão da sociabilidade,
Valentina diz que sofreu os efeitos do afastamento cotidiano das amigas no início, “mas depois
foi tranquilo”, já que continuou mantendo relacionamentos em outros grupos como a Igreja, por
exemplo.
Prosseguindo com o processo, mais uma frustração veio como consequência da opção
feita pela Família de Valentina com a negativa do reconhecimento do direito pretendido,
novamente, em segunda instância. Surpresos do processo ter chegado ao STF, mais ainda lhes
arrebatou o posicionamento do ministro Luís Roberto Barroso ao declarar como de “interesse
público” (repercussão geral) a causa do homeschooling. Reacendeu-lhes esperança.
Ao longo da entrevista, ao ser perguntada sobre o processo de educação “na casa”, ao
qual foi submetida, Valentina respondeu que ser educada em casa é “sem dúvida” muito melhor
do que na escola por causa, dentre outras razões, da individualidade do ensino que facilita o
aprendizado. Mas a mãe de Valentina revela, por diversas vezes, sentiu-se desanimada e
desmotivada, chegando a questionar-se sobre sua “falta de capacidade” para a tarefa de educar
os filhos, uma vez que ela “não tinha faculdade”. Segundo Neridiana, engana-se quem pensa
que é fácil a empreitada da Educação Domiciliar. Ela diz: “Homeschooling não é simples, nem
fácil, mas Deus sabe a intensão dos pais e responde a esses desafios com sabedoria”.
Os pais de Valentina confessam que sabiam muito pouco sobre a modalidade
homeschool e que não tinham material de apoio no início, além de conhecerem poucos
praticantes à época. Contudo, segundo eles, foram sendo ajudados por amigos e “Deus foi
capacitando”. Segundo Moisés Dias, o pai de Valentina, “o único arrependimento que nós
temos é de não ter iniciado isso [Educação Domiciliar] antes e de termos, algum dia,
matriculado nossa filha na escola”. Em depoimento, a mãe de Valentina completa: “a gente vê
uma grande diferença na educação do João Pedro [segundo filho do casal], que nunca foi à
escola; vemos uma diferença muito grande na resposta dele, tanto no temperamento, tanto na
religião, tanto na parte acadêmica [...] e tudo isso faz diferença quando há uma responsabilidade
dos pais”.
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Mas nem só de consequências penosas vive uma Família que opta pela Educação
Domiciliar. Nos relatos, consequências positivas foram igualmente observadas e também
merecem análise. Dentre os benefícios que “essa gente” destaca que passou a perceber após
implementar uma rotina de estudos fora da escola, estão a possibilidade de uma socialização
sadia; orgulho por contribuir com o debate público sobre a liberdade educacional; maior solidez
dos conhecimentos desenvolvidos pelos aprendentes; envolvimento familiar mais próximo;
dedicação ao processo educacional dos filhos aprendentes de modo mais intenso; e ampliação
do capital cultural da família, tanto dos aprendentes quanto dos ensinantes.
Constantes também são os questionamentos com relação à participação específica da
mulher, mãe de família, no cotidiano da Educação Domiciliar, pois, sob a óptica do movimento
feminista, essa postura da mulher, “reclusa” no lar para dar conta da tarefa/missão de educar a
prole, poderia indicar retrocesso ao caminho de liberdades consquistadas pelo movimento,
especialmente a partir das “ondas” que “garantiram” às mulheres a “libertação da subserviência
à dominação masculina”.
Fugiria sobremaneira dos objetivos desta pesquisa adentrar nesse campo e trazer aqui
uma discussão profunda sobre o feminismo e a Educação Domiciliar, ficando a lacuna para
estudos futuros. Entretanto, em se tratando de uma clara consequência da opção de ensinar “na
casa” o fato de recair sobre a mãe, sobre a mulher, a tarefa cotidiana de responsabilizar-se
diretamente pelo dever de educação dos filhos, algumas impressões puderam ser reveladas a
partir do caso da família de Valentina.
A tendência lógica do movimento feminista parece ser a de opor-se à possibilidade de
se viabilizar uma educação “na casa”, pois, segundo a revista “AZMina”, cuja plataforma é de
um jornalismo em defesa da mulher, “educação de filhos em casa tende a ser mais uma tarefa
não remunerada para as mulheres”. Segundo a reportagem 222, veiculada em julho de 2019,
assinada por Victória Damasceno, “mães que praticam o homeschooling têm maior propensão
a exaustão física e emocional, mostra pesquisa americana”. Por ser delegada à mulher/mãe a
responsabilidade direta pelo ensino em casa, na maior parte dos casos de famílias
homeschoolers, o movimento feminista entende que esse fato torna a pauta um assunto de
gênero. Baseado em uma pesquisa da professora da Universidade de Western Washington, nos
EUA, Jennifer Lois, o artigo intui que as mulheres que educam os filhos em casa são “levadas
à exaustão física, emocional e mental conhecida como Síndrome de Burnout”. Estudos dessa
natureza deixam de considerar as escolhas que as mulheres fazem, já que “o feminismo não é
222

Disponível em https://azmina.com.br/reportagens/educacao-de-filhos-em-casa-tende-a-ser-mais-uma-tarefanao-remunerada-para-as-mulheres/. Acesso 08 jan 2020.
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sobre as escolhas que as mulheres fazem. É sobre as escolhas que não podemos fazer” 223. Por
esse raciocínio, não seria pauta afeta ao movimento feminista preocupar-se com as mulheres
que escolhem educar em casa, já que é escolha delas. Aparentemente, apenas quando a
mulher/mãe não tenha a opção de “não escolher” ficar em casa e cuidar diretamente da educação
dos filhos é que haveria interesse, de acordo com o que se propõe defender o movimento
feminista.
Essa indagação ocorre, possivelmente, em razão de um eventual retorno da mulher à
função de dona de casa, tendo em vista ter que existir alguém responsável diretamente pelo
cuidado do cotidiano de estudos domiciliares. E a mulher talvez fosse a opção imediata por toda
uma história de servidão e submissão do qual, julga-se, que o feminismo a teria libertado.
De acordo com a professora e tradutora Fernanda Viana, ao resenhar e comentar o livro
“O privilégio de ser mulher”, de Alice Von Hildebrand (2005),
Em um mundo onde se portar com feminilidade parece ser um pecado mais mortal do
que qualquer outra coisa [...] não há absolutamente nada de errado em categorizar
coisas e comportamentos como “masculino” e “feminino”. [...] Até porque, se a
diversidade de pensamento, ideias e opiniões é enriquecedora, porque a diferença
entre os sexos não o seria? (VIANA, 2019) 224

Por uma questão de diversidade de princípios filosóficos e ontológicos, há mulheres que
não se sentem representadas pelo movimento feminista e, possivelmente, também este não se
sente um representante de certas escolhas que as mulheres fazem. Para a jornalista italiana,
Costanza Miriano, no seu livro Quando éramos mais femininas: o extraordinário poder das
mulheres, “daquilo que as feministas chamam de trabalho mal pago de reprodução e cuidado,
que eu, ao contrário, até pagaria para fazer” (MIRIANO, 2017, p. 140-141), referindo-se ao
“privilégio e alegria” na simplicidade das tarefas domésticas cotidianas.
No caso em estudo para esta pesquisa, a mãe de Valentina, a professora e dona de casa
Neridiana Dias, não se diferencia muito das demais mulheres que, por opção própria, escolhem
livremente, dedicarem-se à educação dos filhos em casa. “Essa gente”, como Neridiana, é bem
mais comum do que talvez se possa supor.
Se Neridiana sofreu alguma privação em seu direito de ser mulher, ela não teve
consciência disso. Entretanto, uma das grandes consequências que a Educação Domiciliar gerou
na vida dessa mãe/mulher foi que, instigada pelo conhecimento que era “obrigada” a buscar
para pôr em prática a educação dos próprios filhos, Neridiana cursou licenciatura em
Retirado do blog “Feminismo com classe”, disponível em https://medium.com/qg-feminista/as-escolhas-quen%C3%A3o-temos-a32e1a3791b0. Acesso 08 jan 2020.
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Disponível no blog literário de Fernanda Viana http://ocaffelitterario.blogspot.com/2019/05/resenha-oprivilegio-de-ser-mulher.html. Acesso em 08 jan 2020.
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matemática no decorrer do processo-judicial e, em setembro de 2019, se formou, passando a
integrar, com diploma, o grupo dos professores.
Quando provocada sobre a questão do movimento feminista, me programei para ignorar
e não enfrentar esse assunto, por não ver proximidade imediata do movimento feminista com a
Educação Domiciliar. Contudo, a temática de uma nova geração de mulheres que, embora
escolarizadas, praticam homeschooling com seus filhos, essa sim, parecia diretamente ligada ao
caso da Família de Valentina.
O interesse por esse assunto surgiu com a necessidade de compreender a motivação de
mulheres que empreenderam um caminho reverso ao das feministas, no que tange à igualdade
de gênero que estas conquistaram, além de identificar como transcorre a rotina dessas famílias
com presença constante das mães/mulheres em casa responsabilizando-se pela educação dos
filhos sem o envio destes a uma instituição escolar. E, inevitavelmente, analisar como os
movimentos feministas reagem a essa opção da mãe/mulher de educar os filhos sem os enviar
à escola, tendo em vista que geraria, hipoteticamente, perda da independência e autonomia
conquistadas.
A proposta, portanto, passou a ser identificar as características e as motivações das mães
que, embora tenham em sua trajetória a escola como ambiente de aprendizagem, empreendem
uma educação desescolarizada para seus próprios filhos. Com a pretensão de traçar um perfil,
no tempo presente, desse novo-velho papel feminino, referências na história das mulheres, na
transição do ensino em casa para o ensino na escola e, novamente, para ensino em casa.
Ainda que escolarizadas, algumas mulheres/mães optaram por desescolarizar seus
filhos, o que permitiu identificar e caracterizar uma geração que, mesmo tendo na escola sua
base de formação cultural e intelectual, optou por não reproduzir com os filhos esse mesmo
modelo de educação baseado na instituição escolar. A exclusividade da instituição escolar como
paradigma educacional vem sofrendo, é fato, certo questionamento em relação à sua
hegemonia. Na contramão do princípio da universalização da educação a partir da
obrigatoriedade de frequência à escola, algumas famílias, subsidiadas pela opção das mulheres,
mães que expressam o desejo de, por si, dedicarem-se diretamente ao ensino de seus filhos na
própria casa, vêm trilhando um caminho déjà vu e, assim, tomando por base a teoria da história
cíclica, a ação humana, em especial das mulheres, estaria motivada a retomar os dias em que as
mães se responsabilizam pela educação dos seus filhos. Nesse processo, mães que, em suas
trajetórias, foram escolarizadas e incitadas pelos movimentos feministas do século XX, recuam
a um modelo de educação diverso do que vivenciaram. Num movimento pendular, essas
mulheres retomam o protagonismo da educação em suas famílias e reacendem o debate acerca

147

de conceitos como função da mulher na sociedade, igualdade de gênero, papéis femininos e
liberdade quanto ao direito de escolher a função e o papel que, enquanto mulher, deseja exercer.
Um outro aspecto que gera interpelação constante aos homeschoolers é a indagação
sobre “socialização” e se a Educação Domiciliar não seria uma forma de elitizar a educação de
quem pode pagar por ela. Há lendas ou verdades nessas indagações?
Inspirada por uma busca vernácula, retomando a introdução dessa vertente social da
Educação Domiciliar, consultei dicionários de língua portuguesa. Para a versão on line do livro
que reúne as palavras e seus significados, identificou-se que socialização é o ato ou efeito de
socializar, de tornar social ou comum a uma sociedade; é a coletivização; desenvolvimento de
uma consciência social, do espírito de solidariedade e cooperação dos indivíduos de uma
comunidade; adaptação de uma criança à vida em grupo (família, escola etc) 225. Evanildo
Bechara, por sua vez, informa que socializar é “tornar (-se) social ou sociável; pôr sob o regime
socialista, ou tornar-se socialista” (BECHARA, 2009, p. 824).
Carlos Xavier, no recente livro “Educação Domiciliar no Brasil: aspectos filosóficos,
políticos e jurídicos” (2019), respondendo a perguntas que comumente são feitas sobre
Educação Domiciliar, diante da indagação “e a socialização destas crianças, como fica?”,
respondeu:
Há muitas outras formas de socializar fora das quatro paredes de uma escola. Nossos
filhos são educados em casa, mas não vivem dentro de uma bolha. A socialização é
propiciada por “grupos de apoio” em que as famílias educadoras convivem, por
atividades das mais variadas (como aulas de esporte, de música ou de línguas, além
de passeios e frequência a espaços públicos como bibliotecas e museus), pela igreja
(para aqueles que professam alguma fé), dentre tantas outras situações que a dinâmica
da vida pode apresentar (XAVIER, 2019, p. 18).

Sorina Oprean e Enrique Rojas, pais de uma família educadora, vinculados à Asociación
para la Libre Educación, um coletivo espanhol adepto de uma educação por outras maneiras,
diversas da escola exclusivamente, sediada na pequena cidade de Benicassim, relatam que, ao
longo dos anos, uma das perguntas mais frequentes sobre como ensinam em casa é com relação
à sociabilização (ALE, 2009, p. 30). Conta Sorina que, sem ter muito claro o conceito de
“socialização”, foram buscá-lo em dicionários e encontrou, num deles, a seguinte explicação:
La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una
sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas
de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse
satisfactoriamente em la interacción social; aún más allá de ésta, puesto que las
habilidades intelectuales y emocionales se adquieren a través de actividades
interactivas, numerosas corrientes psicológicas y filosóficas sostienen que la identidad
individual – es decir, el concepto que la persona tiene de si misma, sus modelos
cognitivos y sus impulsos emotivos – es ella misma el resultado de la socialización.
225

Disponível em https://www.dicio.com.br/socializacao/. Acesso 16 set 2019.
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El proceso de socialización, que debemos conceptuar como la asunción o toma de
conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, es factible gracias a los
agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con capacidad
para transmitir e imponer los elementos culturales apropriados. Los agentes sociales
más representativos son la familia e la escuela. Por lo general, se distingue la
socialización primaria – aquélla en la que el infante adquire las primeras capacidades
intelectuales y sociales, y que juega el papel más crucial en la constitución de su
identidad – de los procesos de socialización secundaria, en los que instituciones
específicas – como la escuela o el ejército – proporcionan competencias específicas,
más abstractas y definibles 226 (ALE, 2009, p. 47-48).

É quase improvável encontrar alguma produção de natureza editorial ou científica, e até
mesmo popular, sobre Educação Domiciliar que não mencione, cedo ou tarde, a questão da
socialização.
O termo socialização pode apresentar vários sentidos. Num viés político-econômico
seria a “transformação, para o regime socialista, da estrutura econômico-política de um país ou
de algum dos seus setores” ou também a “coletivização ou estatização dos meios de produção
e de distribuição”. Já no sentido sociológico seria a “ação ou efeito de desenvolver, nos
indivíduos de uma comunidade, o sentimento coletivo, o espírito de solidariedade social e de
cooperação”. Por fim, no sentido psicossocial, socialização seria o “processo de adaptação de
um indivíduo a um grupo social e, em particular, de uma criança à vida em grupo” (BECHARA,
2009). Nesta pesquisa, elegeu-se o termo “sociabilidade” para designar a aptidão para se viver
em sociedade e com seu desenvolvimento colaborar.
“Son muchas las personas que creen que los homeschooler no socializan porque no van
a la escuela” (BELLMUNT, 2015, p. 47). Na óptica dos defensores da Educação Domiciliar,
a sociabilidade é um mito que se confirma, pois a empiria observada na família de Valentina,
no estudo do processo-fonte, e também em outras famílias de cujas experiências se teve contato
a partir das fontes bibliográficas pesquisadas, foi capaz de revelar que o “primeiro e mais
importantes” agente sociabilizador, especialmente da criança e do adolescente, é a família
(BELLMUNT, 2015, p. 47).
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Tradução livre: A socialização é o processo pelo qual indivíduos pertencentes a uma sociedade ou cultura
aprendem e internalizam um repertório de normas, valores e formas de perceber a realidade, que lhes
proporcionam as habilidades necessárias para um desempenho satisfatório na interação social; além disso,
como as habilidades intelectuais e emocionais são adquiridas por meio de atividades interativas, inúmeras
correntes psicológicas e filosóficas sustentam essa identidade individual - ou seja, o conceito que a pessoa
tem de si mesma, seus modelos cognitivos e seus impulsos emocionais - ele próprio é o resultado da
socialização. O processo de socialização, que devemos conceituar como a suposição ou consciência da
estrutura social em que um indivíduo nasce, é viável graças aos agentes sociais, que são as instituições
representativas e os indivíduos com capacidade de transmitir e impor elementos culturais apropriados. Os
agentes sociais mais representativos são a família e a escola. Em geral, destaca-se a socialização primária aquela em que a criança adquire as primeiras capacidades intelectuais e sociais, e que desempenha o papel
mais crucial na constituição de sua identidade - dos processos de socialização secundária, nos quais
instituições específicas - como a escola ou o exército - eles fornecem competências específicas, mais
abstratas e definíveis.
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Segundo a professora, pesquisadora e mãe homeschooler espanhola Maria Bellmunt,
baseada em J. Escrivá (Educacion en familia).
Los estudiantes aprenden en el ambiente familiar la cultura, las tradiciones, las normas
cívicas, el lenguaje, las conductas, el comportamiento, los valores éticos y morales.
Es la transmissora de los signos culturales y tradiciones de muy diverso tipo que
representan el patrimonio cultural de la sociedad

Não se observa no caso em estudo nem em outros casos presentes nas fontes
bibliográficas o intento de afastar a escola, nem de negar-lhe o caráter essencialmente
sociabilizador, mas é possível notar que o que se almeja é o reconhecimento de outros agentes
sociabilizadores, tão eficazes quanto a escola. Tamara Grigorowitschs (2008) realizou estudo
dos processo de socialização na infância e, dentre as “instâncias socializadoras” de maior
relevância, citou, em primeiro lugar a família, seguida da instituição escolar, além do domínio
da mídia e da interação entre pares. Problematizou, inclusive, a questão da nomenclatura e do
sentido do termo “socialização” e a necessidade de tornar a criança reconhecidamente um
sujeito ativo do processo. Partindo da premissa de que apenas reproduzir o meio social não é o
mesmo que sociabilizar de modo positivo, já que é preciso considerar e proporcionar a
participação proativa, do sujeito que está interagindo, no processo sociabilizador.
A sociabilização é um processo que se inicia, mas jamais termina. A fase primária desse
processo, que ocorre na infância, era exclusivamente desenvolvida na família. Com a
precocidade da obrigatoriedade escolar, cada vez mais cedo essa fase tem sido desenvolvida
nas instituições escolares. O estilo de vida da maior parte das famílias contribui para essa
aproximação da inserção das crianças na escola, considerada uma das “instâncias
socializadoras” (Grigorowitschs, 2008), de modo cada vez mais próxima dos zero anos 227.
O incontestável lugar social da escola se consolidou durante o século XX. Contudo, não
parece ser esse lugar social da escola que se questiona, mas sim o afastamento de outros
possíveis espaços de socialização.
No caso de Valentina (e seus irmãos), o processo de sociabilidade “foi difícil no início”,
como ela afirmou em entrevista, mas, depois, “foi tranquilo”, o que pode ser compreendido
como uma questão de hábito. Assim também parece que habituou-se à escola para o exercício
da sociabilidade, embora ela não seja o único locus com capacidade para tal. Além disso, não
há registros de pesquisas que demonstrem o prejuízo quanto à sociabilidade gerado a adultos
que, quando crianças/adolescentes, fora educados “na casa” e não na escola.
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Em notícia veiculada com base no Censo 2019, constatou-se que “o número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas
em creches aumentou 4,24%. Em 2019 foram 2.432.216 vagas preenchidas em creches, contra 2.333.277 no ano
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Bruce Arai, professor do departamento de Ciências Humanas e Sociais da Wilfrid
Laurier University, em Ontario, Canadá, sendo, atualmente, seu reitor 228, tem um estudo a
respeito da redefinição do conceito de “cidadania” que pode estar acontecendo com base no
fenômeno homeschooling. Em que pese o professor canadense referir-se a vários vieses do
homeschooling em seu texto, neste momento privilegia-se uma análise quanto ao aspecto da
sociabilização.
A possibilidade de existir um meio de educação, de sociabilização e de estudos que seja
aplicado à sociedade de modo a não apresentar nenhum problema, ou seja, uma forma “perfeita”
para que as novas gerações se apropriem das normas sociais e impulsionem essa mesma
sociedade num caminhar progressivo é, praticamente, inexistente. Toda modalidade apresentará
suas pechas e o que se pode fazer é aparar as arestas e aperfeiçoar cada vez mais uma ou outra
metodologia que dê conta de educar, no sentido mais amplo que possa ter essa palavra.
O professor Bruce Arai (1999), neste aspecto, compilou de diversos outros estudos e
pesquisas, através de uma revisão das evidências internacionais sobre homeschooling, que uma
diferente visão de cidadania vem sendo, implicitamente, criada. Segundo ele, quando os pais
decidem educar em casa seus próprios filhos enfrentam muitos obstáculos, sendo “E a
socialização?” a pergunta mais comum. Aproximando-se do receio expresso pela professora
Carlota Boto, no capítulo anterior deste estudo, quando a pesquisadora afirma que
a socialização nos clubes não tem a qualidade da socialização escolar, que envolve
um esforço intencional de agregar valores civilizatórios à convivência das crianças
com seus pares, com seus professores e com as outras pessoas de maneira geral. A
escola faz com que essa socialização pareça espontânea, mas há um projeto educativo
por detrás disso. E não se pode prescindir, a meu ver, desse lugar social que a escola
ocupa no espaço público (BOTO, 2019, s/p).

Em razão disso, é comum a dúvida sobre como essas famílias que se dispõem a educar
em casa fariam para preparar as crianças para o mundo real, o que significa estar preocupado
com o conceito de cidadania que os que são educados fora da escola, em casa, irão desenvolver.
“Se não saem do “casulo”, da “bolha” (BUSCH, 2014) em que são criados, como
aprenderiam as normas sociais e suas consequências?” Não se trata de um questionamento
afastável. Ao contrário, enfrentá-lo é de suma importância para que lendas e paradigmas caiam.
Arai (1999) afirmou que a maioria dos que educam e dos que são educados em casa não quer
se isolar da sociedade em geral, como se presume. Pelo contrário, buscam integrar-se
significativamente na sociedade e, desta forma, produzem um entendimento diverso, mas
igualmente válido, de cidadania (ARAI, 1999).
228

Informações atualizadas sobre Bruce Arai e sua atuação como professor e pesquisador foram obtidas em
https://www.wlu.ca/academics/faculties/faculty-of-human-and-social-sciences/faculty-profiles/brucearai/index.html. Acesso 09 set 2019.
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Acusados de não conseguirem fornecer aos filhos os meios necessários para enfrentar
todas as situações sociais, os pais educadores respondem que, tampouco a escola logra êxito
nesta tarefa. E completam argumentando que, longe de isolados em casa, as crianças e
adolescentes adeptas de Educação Domiciliar são frequentemente envolvidas em grupos
esportivos, musicais, religiosos, dentre outros que os permite aprender os valores da tolerância,
do respeito e da cooperação mútuos (ARAI, 1999).
Estudos empíricos no Brasil, que reúnam e analisem categorias como esta, da
sociabilização, ficam prejudicados pelo receio que as famílias adeptas da Educação Domiciliar
no país têm de se expor e sofrerem constrangimento e restrição quanto ao exercício do direito
de educar os filhos. Em razão disso, essas famílias preferem, na maioria das vezes, manter em
sigilo a rotina. Ainda assim, durante a coleta de dados para esta pesquisa, foi possível observar
diversos momentos em que as crianças e adolescentes ensinados em casa reuniram-se em
encontros que permitiram troca de experiências, debates, disputas e interação com seus pares e
com pessoas de faixas etárias diversas.
Um desses momentos foi a feira de ciências das famílias educadoras do Rio de Janeiro
que aconteceu paralelamente ao II EDUCOOP, em junho de 2019. Como se infere da Imagem
12, os estudantes homeschoolers se reúnem para expor seus trabalhos de pesquisa acerca de
determinado tema que foi, anteriormente, por eles estudado. Esses encontros são frequentes,
segundo se apurou, e servem para publicizar os estudos, trocar experiências, além de permitir
interação e sociabilidade positiva entre os estudantes e as famílias, bem como entre qualquer
interessado, pois as exposições não costumam ser fechadas.
Imagem 12 - Feira do conhecimento entre alunos homeschoolers (junho/2019) na
II EDUCOOP

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Na ausência de mais exemplos pátrios das práticas de socialização dos adeptos da
Educação Domiciliar também é possível recorrer à literatura e aos exemplos de outras pesquisas
estrangeiras.
Agnes Sedlmayr, por exemplo, reuniu na publicação A Casa: Histórias de famílias no
caminho da desescolarização (2017), relatos de 10 famílias, incluindo a sua própria, que,
alimentando o desejo de um estilo de vida mais livre, “mais plena, íntegra e feliz”
(SEDLMAYR, 2017, p. 6), começaram a se reunir na casa da família de Agnes procurando
“informações, inspiração, troca de ideias, apoio ou simplesmente amizade” que, segundo ela,
teria por objetivo uma “transformação dos relacionamentos interpessoais” (SEDLMAYR,
2017, p.5). Constata-se que, em momento algum, como parece ser o receio de alguns
pesquisadores sociais, o relato do cotidiano e das motivações para a busca de um estilo de vida
que nega a escola como instituição obrigatória para o desenvolvimento do processo de ensino
e aprendizagem, se afasta do convívio social. Sendo assim, a sociabilização não estaria sendo
prejudicada, mas transformada ou, quiçá, reinventada.
Buscando fontes-raiz, ou seja, exemplos de famílias que ensinam em casa no Brasil, as
redes sociais me levaram até Lesly Monrat e seu “fluir”. Lesly tem dois filhos e os educa sem
escola, sendo que, após produzir um documentário 229, com ajuda de um financimanto coletivo,
também conhecido como crowfundig, conseguiu editar um livro de relatos sobre o cotidiano de
famílias que não enviam os filhos à escola. Especificamente sobre a categoria que se discute
nesta sessão da presente pesquisa, qual seja, a sociabilização, Lesly dedica 7 páginas, das quais
transcreve-se uma parte para, posteriormente, analisar. Segundo ela,
Quando estamos presos às estruturas montadas e acabadas dos diferentes sistemas
existentes, dos paradigmas prontos, dos valores parados no tempo, parece que
deixamos de raciocinar. A socialização ocorre instantaneamente quando uma pessoa
se encontra com outra, mesmo que não aconteça absolutamente nada. Então, [...] o
que é uma boa socialização? Para o sistema escolar, é estar trancado numa sala por
cinco horas, todos os dias, no mesmo horário, com intervalos pequenos para lanche e
descanso, cercado de pessoas da mesma classe social e da mesma idade, recebendo
ordens de comportamento. Ih! E agora? Isso não acontece com as pessoas que não
frequentam as escolas, o que fazer? Elas irão se tornar monstros, assassinos,
alcoólatras, antissociais, delinquentes, drogados, violentos, vândalos, aliens? [...]
“Mas as crianças não vão ter amiguinhos todos os dias para brincar?!” “Criança
precisa de criança!” Criança precisa, sim, de criança, mas também de adulto, de idoso,
de bebê, de animais, de flores, de mundo! [...] Não tem uma ideia única do que seja
socializar [...] (MONRAT, 2018, p. 165-167).

Tanto Lesly Monrat como Agnes Sedlmayr, sendo mães que ensinam em casa,
testemunharam como ocorre a sociabilização sem a participação do ambiente escolar. Na
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Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=T8uQg6JFP7M&t=625s. Acesso 21 jan 2020.
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verdade, a inexistência de sociabilização e/ou a suposição de que ela seja prejudicada na
modalidade de educação em casa parece tratar-se mais de um fruto do imaginário do que de
uma verdade. Além disso, repita-se, não se logrou localizar qualquer empiria a respeito de
eventuais danos quanto ao envolvimento social e ao exercício da cidadania de pessoas que não
passaram pela sociabilização que se dá na escola. Presumindo-se que a sociabilização fora da
escola também exista, estudos comprovam que ocorre exatamente o contrário do que se supõe:
pessoas educadas na modalidade homeschooling tendem a ter maior envolvimento em trabalhos
sociais (ARAI, 1999).
Defensores da escola, apoiados principalmente em seu caráter público, argumentam que
foi o “desenvolvimento da escola de massas no final do século XIX e início do século XX” que
proporcionou a construção de um “Estado de bem-estar social” (POPKEWITZ, 2015, p. 319),
bem como que
a escola lida com normas impessoais [e] regras públicas que orientam a vida da sala
de aula [estabelecendo] pactos de convivência dos alunos entre si, e deles com
professores [...]. Há também rivalidades, desavenças, afeições e desafetos. Tudo isso
é educativo: um contínuo aprendizado de equações dos conflitos inerentes à
sociabilidade humana” (BOTO, 2008, p. 45).

Sustentados por essa premissa, acreditam demonstrar inapropriada a Educação
Domiciliar por, especificamente, impedir a sociabilização educativa do tipo que somente a
escola poderia fornecer sendo que, fora desta instituição, qual seja, a escola, estariam os
indivíduos excluídos de um meio civilizatório mais adequado, segundo grande parte dos
estudiosos do tema.
Mais recentemente, a professora Carlota Boto, em publicação divulgada pelo Jornal da
USP, 230 retoma indagações semelhantes, referentes à socialização. Ela questiona com quem
essas crianças que não vão pra escola conviveriam e quem seria a instituição que se colocaria
como intermediária entre a família e a vida social.
Maria Bellmunt (2015) publiciza a investigação da pesquisadora britânica, Paula
Rothermel, que, tendo acompanhado por três anos mais de 1000 famílias adeptas da Educação
Domiciliar, voltando seu olhar para as provas de estabilidade psicológica, o desempenho
acadêmico e as habilidades sociais, quanto a esta última categoria, sinalizou que “los niños
educados en casa mostraron altos niveles [...] de habilidades sociales en comparación con los
niños de centros educativos 231” (BELLMUNT, 2015, p. 24).
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Disponível em https://jornal.usp.br/artigos/homeschooling-a-pratica-de-educar-em-casa/. Acesso 16 set 2019.
Tradução livre: as crianças educadas em casa apresentaram altos níveis de habilidades sociais se comparados
com as crianças das escolas.
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No Brasil, as pesquisadoras da UERJ, Lucília Lino e Maria da Conceição Arruda
(2019) 232 também trataram a questão sob o viés da atual reconfiguração do direito à educação.
Segundo as pesquisadoras, a
adoção, nos últimos anos, de políticas públicas que a um só tempo subvertem e
limitam as expectativas de expansão e de ampliação do acesso das camadas populares
ao sistema público de ensino, como abrem espaço para a metamorfose do que
conhecemos como escola pública e do papel do Estado na oferta da educação. Nesse
contexto, destacamos uma séria ameaça à escolarização obrigatória, determinada pela
Constituição de 1988, e ao dever do Estado com a educação: a proposta de ensino
domiciliar ou homeschooling, modalidade de ensino em que os pais tomam para si a
responsabilidade de educar os filhos em casa fora do sistema de ensino (LINO e
ARRUDA, 2019).

Adotando-se tal corrente, haverá, por consequência, contrariedade a toda modalidade
educacional que não tenha na escolarização obrigatória o seu fundamento. Trata-se, portanto,
de uma disputa política pelo controle da educação e de seus meios.
Por outro viés, há a corrente na qual a família de Valentina (e quiçá também outras
famílias) reivindica, como afirmado nos autos do processo e em entrevistas, que haja “respeito
à sua individualidade” e ao seu desejo por uma educação individualizada que corresponda à sua
personalidade e estilo de vida, sem que isso signifique sacrificar o equilíbrio entre o individual
e o social. A dicotomia entre casa e escola torna-se evidenciada por essa disputa que ocorre
entre o individual e o social, a Família e o Estado, como se um excluísse o outro, na medida em
que, ao que parece, há de se considerar que um seja subsidiado pelo outro, que haja
solidariedade e comunhão de esforços. Na disputa pelo controle exclusivo, ambos sairão
perdedores e, mais ainda, a sociedade.
Assim, voltando à questão inicial desse tópico, “que gente é essa”, são também famílias
que estão cogitando mudar-se para cidades/estados onde já haja previsão legal aprovada.
Observa-se, portanto, um êxodo em razão da perseguição estatal e da possibilidade de exercício
da liberdade educacional.
Das consequências de se tornar um homeschooler, parece que a mais intensa, segundo
se pode inferir da empiria da pesquisa, é que permanecerão, após a opção pela Educação
Domiciliar, em constante estado de luta.
3.3

A ANED como amicus curiæ
Tendo ciência de que, numa sociedade, quando se tem interesses em comum, é profícua

a reunião desses interessados, a fim de lutar por tais interesses, um grupo de pais homeschoolers
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Anais da 39ª Reunião Nacional da ANPED, realizada em setembro de 2019 na UFF/Niterói. Disponível em
http://anais.anped.org.br/sites/default/files/arquivos_48_6. Acesso 14 jan 2020.
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decidiu, em 2010, unirem-se numa associação. Utilizaram uma das formas mais explícitas de
sociabilidade para
promover a defesa do direito da família à Educação Domiciliar no Brasil, através da
representação coletiva dos seus associados junto às autoridades, órgãos e entidades
pertinentes;promover ações de divulgação da Educação Domiciliar, através de artigos,
estudos, cursos, palestras, simpósios, workshops, seminários, debates, audiências
públicas e privadas, e outros meios de comunicação; promover a integração e a
cooperação entre as famílias educadoras, fornecendo o suporte necessário para esse
fim 233.

Diversamente do que se poderia supor, o grupo, inicialmente composto por doze
pessoas, não escondeu-se numa “bolha” (BUSCH, 2014). Ao contrário, optou por expor e
promover a Educação Domiciliar, agregando todos os associados, constituídos por famílias
educadoras que escolheram prover pessoal e diretamente o direito/dever de educação aos
próprios filhos.
Na página oficial da ANED na internet é possível acessar diversas informações a
respeito do trabalho desenvolvido pela associação junto às entidades sociais para atender aos
objetivos da associação, definidos em seu estatuto 234.
Sua natureza jurídica é de uma instituição sem fins lucrativos, cuja causa principal a ser
defendida é a “autonomia educacional da família”. Afirmam não se posicionarem “contra a
escola”, e entendem que “assim como os pais têm o dever de educar, têm também o direito de
fazer a opção pela modalidade de educação dos filhos”. Indicam, por fim, que defendem “a
liberdade e a prioridade da família na escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus
filhos” 235.
Juridicamente, a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), cumpriu todas
as formalidades legais exigidas para a constituição válida de uma associação como a elaboração
de estatuto próprio, inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, junto à Receita Federal 236. Realiza assembleias ordinárias regulares e
trabalha para agregação de novos membros.
Dentre as várias incursões sociais realizadas pela ANED, com o objetivo de atender às
finalidades para as quais foi constituída, este estudo faz destaque, a fim de exemplificar a
atuação da ANED, à participação e organização da Global Home Education Conference
(GEHC) 237 pela associação. Trata-se de um evento que reúne lideranças mundiais e
Objetivos da ANED disponíveis no Estatuto Social da Associação (documento constante dos autos do
processo que se analisa neste estudo de caso).
234
O link para acesso à página da associação é https://www.aned.org.br/. Acesso 09 jan 2020.
235
Informações constantes da página oficial da ANED na internet.
236
O CNPJ da ANED é 13.652.919/0001-01.
237
Conferência Global de Educação Domiciliar.
233
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pesquisadores, dedicados à Educação Domiciliar, para debates, discussões e apresentação de
propostas que sejam afetas ao ensino “na casa”. A GEHC já aconteceu em quatro edições. A
primeira delas, em 2012, teve Berlim, na Alemanha, como sede. Em 2016, no Rio de Janeiro, a
ANED foi uma das organizadoras do evento que reuniu representantes mundiais para debaterem
sobre home education. Na edição de 2018, realizada na Rússia, precisamente em São
Petersburgo e Moscou, reuniram-se novamente diversos pesquisadores, adeptos e interessados
na temática para a busca, em conjunto, de propostas e soluções. Já está programada a GHEC
2020 que será realizada em Manila, nas Filipinas, inclusive com chamada aos pesquisadores
que tenham interesse em apresentar trabalhos, fato que pode ser compreendido como o empenho
da ANED e de outras associações do gênero, como a americana HSLDA, por exemplo, para
transformar a Educação Domiciliar numa pauta de discussão social e, consequentemente, num
campo de pesquisas sociais relacionado à educação e à família.
No processo, fonte deste estudo de caso, a ANED foi admitida como amicus curiæ tendo
fornecido subsídios técnicos, tanto teóricos quanto específicos, acerca da prática de Educação
Domiciliar. Num arrazoado de setenta e uma laudas expôs de modo minucioso os princípios
jurídico-sociais envolvidos na causa da Educação Domiciliar, com exemplificação de
precedentes jurisprudenciais afetos aos mesmos princípios. Além disso, realizou exposição e
análise de diversos conceitos atrelados à Educação Domiciliar na tentativa de vinculá-la a um
direito dos pais, no melhor interesse da criança/adolescente. Indicou a previsão em tratados
internacionais do direito em disputa no caso em estudo, bem como vários estudos e pesquisas
transnacionais sobre homeschooling. Por fim, anexou informações e documentos com o
objetivo de subsidiar a decisão dos ministros do STF sobre a demanda que lhes era apresentada.
Ainda tentou ingressar nos autos do processo-fonte, como amicus curiæ em favor da
família de Valentina, o Instituto Conservador de Brasília. Entretanto, entendendo o relator do
recurso extraordinário que os fins do Instituto não se compatibilizavam com o que estava sendo
discutido na demanda, negou o ingresso dessa entidade.
3.4

Família e Estado, obrigação e liberdade
Gilles Deleuze, no prefácio do livro A polícia das famílias, de Jacques Donzelot (1980),

afirma que a “ascensão do social” descortinou outros personagens no aparelho jurídico estatal
e formou “todo um círculo de tutores e técnicos que cercam de perto a família fragmentada ou
‘liberalizada’”, afirmando que Donzelot deixou para o “leitor a tarefa de concluir sobre as
armadilhas e maquinações do social” (DELEUZE, 1980). Para o prefacerista e filósofo, a crise
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da família e a ascensão social, demonstradas pelo sociólogo francês, constituem efeitos políticos
das mesmas causas elementares. A teoria desenvolvida, remontando a práticas francesas do
século XVIII, diz respeito à necessidade de “conservação das crianças”, o que só seria possível
se aqueles que “têm tendência a entregar seus filhos à solicitude do Estado [...] voltem a educálos” (DONZELOT, 1980).
Como uma verdadeira “polícia das famílias”, como escreveu Donzelot, o Estado deseja
o controle sobre essa instituição. Ao mesmo tempo, as famílias desejam manter o controle sobre
seus membros com o mínimo de, ou nenhuma, interferência por parte do ente estatal. E a disputa
se materializa também pelo controle dos espaços do conhecimento, uma vez que a escola pode
ser controlada pelo Estado, com menor ingerência da Família; e o ensino domiciliar será
praticamente todo controlado pela Família, praticamente sem interferência do Estado. Há uma
história de disputa entre o direito da Família e do Estado. E a educação, na escola ou “na casa”,
constitui apenas uma dentre outras instâncias de conflito.
Nota-se a disputa pelo direito de educar que tensiona Família e Estado, ambos chamando
para si a primazia quanto à escolha da melhor educação a ser oferecida às crianças e
adolescentes. Num contexto social de constantes modificações como vimos observando e
vivenciando, especialmente a partir da maior velocidade com que as revoluções tecnológicas
vêm ocorrendo, também é possível sentir os impactos da fluidez com que conceitos, ideias e
certezas se desfazem a partir de um leve toque do dedo indicador na time line das redes sociais
e/ou dos podcasts de notícia e entretenimento.
Nesse contexto, os adeptos da Educação Domiciliar estão em acirrado litígio para verem
reconhecido seu pretenso direito de escolherem a modalidade que atenda ao melhor interesse
de seus filhos. Ainda que “obrigar as crianças a aprender [seja] um mal necessário”
(FARENGA, 2017, p. 16), a forma pela qual elas aprendam não tem que ser única. Pelo
contrário, “existem muitas maneiras diferentes de ensinar e aprender, além do modelo
tradicional” (Idem, p. 17). Há, segundo John Holt, muitas maneiras não convencionais de
aprender e é possível que as crianças aprendam sem reproduzir ideias e práticas que aprendemos
na escola. A desescolarização seria, segundo os estudos de Holt, uma técnica e não um objetivo
inclinado a extirpar a escola da sociedade.
Para Pat Farenga e John Holt, a Educação Domiciliar não é somente um sistema de
transmissão de instrução, já que ela apresenta métodos alternativos de ensino e estudo, e
também participação na vida familiar e comunitária, além de outras experiências como, por
exemplo, encontrar trabalho ou ingressar no ensino superior sem ser condicionado pelos
padrões da escolarização massificada.
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A Educação Domiciliar também oferece meios de pensar a democracia e a
individualidade, evitando a polarização que coloca as pessoas em bolhas de
sobrevivencialistas solitários ou de coletivistas de colmeia. [...] oferece maneiras de
crianças e adultos conjugarem vida e aprendizado, que vão muito além de fazer o
dever de casa juntos” (FARENGA, 2017, p. 22-23).

Segundo Alexandre Magno Fernandes Moreira (2017, p. 57), a educação familiar
desescolarizada consiste na “assunção pelos pais ou responsáveis do efetivo controle sobre os
processos instrucionais de crianças ou adolescentes [e] para alcançar esse objetivo, o ensino é,
em regra, deslocado do ambiente escolar para a privacidade da residência familiar”. Como se
vê, trata-se, inevitavelmente, da disputa pelo controle do processo educacional.
Para Azucena Caballero, presidente da Asociación para la Libre Educación, da Espanha,
la educación en familia significa asumir de forma integral y responsable la educación
de nuestros hijos, tanto en los aspectos académicos como emocionales y morales, sin
delegar ninguna de estas funciones en instituiciones educativas presenciales, y con la
libertad de contar con ayuda de profesionales en todos aquellos aspectos y ocasiones
que lo requieran (CABALLERO, 2009, p. 12).

Em busca de identificar conceitualmente a instituição familiar, notou-se que, assim
como há uma diversidade de formas de estruturas familiares, há também diversas definições do
termo ‘família’. O polonês Bronislaw Malinowski afirmou que a família é uma instituição
universal, cuja definição precisa compreender os seguintes elementos: grupo delimitado de
pessoas que reconhecem uns aos outros e são distinguíveis de outros grupos; espaço físico
definido (um lar e uma casa); e um conjunto peculiar de emoções (amor familial). Diante de
tantas modificações quanto à estrutura social da famílias, Alexandre Magno Fernandes Moreira
considera a família, em sentido estrutural, como “qualquer grupo doméstico que contenha ao
menos um adulto e uma criança sob a dependência de um adulto” (2017, p. 39). Em

sentido

funcional, de acordo com seu papel social, a família tem a função primária de perpetuar a
sociedade, de forma biológica, por meio da procriação, e de forma cultural, por meio da
sociabilização (MOREIRA, 2017, p. 39).
Para compreender em que parte da História nacional a escola entra nessa disputa,
Gondra (2018, p. 12) diz que a instrução escolar “surgiu como fórmula que condensava
ambiciosos objetivos em muitos momentos no Brasil, quais sejam, governar, moralizar,
disciplinar, higienizar e civilizar o povo”. Serviria então a escola para governar as multidões,
para constituir um padrão de formação do povo, sintonizado aos modelos (auto) representados
como polidos e modernos da sociedade. A hipótese a ser testada é de que serviria “a instrução
como estratégia civilizatória e a escola como máquina de civilizar”.
Reforma após reforma, o Estado persegue a necessidade do governo das multidões
através de uma formação regular, sistemática, continuada e obrigatória. É o tão perseguido
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“controle” que o Estado almeja, como se controlar significasse eficiência e desenvolvimento
para a nação. O “governo das escolas” faz as vezes de um Estado impondo sua presença com
mecanismos de autorregulação, criando uma estrutura administrativo-policial. É o controle
estatal através de um corpo de inspeção, destinado a fazer valer os princípios da lei através de
uma estrutura cada vez mais hierarquizada, por meio de uma forte ramificação do poder
(GONDRA, 2018, p. 21).
Percebe-se uma vontade de governar as populações, via governo da escola, submetendoas ao controle do Estado. Desde a “Coutto Ferraz” (1854) tenta-se a realização do projeto de
modernização da educação submetendo-se as escolas (públicas e privadas) ao poder oficial. E
o princípio da liberdade cada vez mais vai sendo deixado de lado (GONDRA, 2018, p. 27).
E a obrigatoriedade escolar, ou melhor a imposição da escola, assim se inaugura nas
palavras do próprio reformador de 1854, Coutto Ferraz:
acertou-se que se devia acompanhar o que se pratica na Prússia, e em outros Paizes,
estabelecendo-se como obrigação dos Paes, tutores, curadores ou protectores dos
meninos, o dar-lhes a instrucção primaria, e a exemplo do que se pratica entre nós
com a vaccina e outros objectos menos importantes, estabeleceram-se multas para os
casos de transgressão daquelle dever (GONDRA, 2017, p. 31, grifos da pesquisadora).

Para Gimeno Sacristán, a “educação promovida nas instituições escolares faz parte
dessas realidades sociais quase naturais que constituem nossas vidas e que se esvaem em nossa
consciência” (2001, p. 11). Aconteceu, portanto, uma naturalização do fenômeno “escola” na
sociedade que faz com que ele compare a escola com o ar, pois somente em sua ausência é que
percebemos sua importância e o quanto nos faz falta.
Diz Sacristán, ainda, que a escolarização em massa é que define as sociedades modernas
e ninguém a nega, mesmo quando a critique. Para ele, é um dos raros consensos transculturais
que existe, mas também como uma forma de “vigilância” simbólica disciplinadora dos
indivíduos (SACRISTÁN, 2001, p. 15-16).
Pensando nos fins e objetivos da educação do ponto de vista positivo, ou seja, de que,
com ela, alcança-se maior bem-estar e plenitude dos indivíduos, Gimeno Sacristán elenca os
cinco sentidos da educação (e não da escola): 1) fundamenta a democracia; 2) desenvolve a
personalidade; 3) difunde e incrementa conhecimento e cultura; 4) insere no mundo e 5)
custodia os mais jovens e supre a família dessa missão, transformando a escolaridade em um
espaço e uma oportunidade para realizar um “controle da conduta” e um eficaz trabalho para
disciplinar.
Quanto à democracia, vigora a ideia de que só se concretiza num Estado
progressista/socialista/marxista. Normas tradicionais, clássicas e conservadoras impedem, pelo
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entendimento dos pensadores modernos, o desenvolvimento de uma sociedade democrática 238.
Entretanto, para José Afonso da Silva, por exemplo, a democracia não é um conceito político
estático, mas um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o
povo vai conquistando no decorrer da história. Ocorre que o povo também vai se modificando
e, por isso, a democracia precisa mudar conforme o povo, mas sem deixar de observar os
princípios que a sustentam, quais sejam: princípio da maioria; princípio da igualdade e princípio
da liberdade.
Nessa seara, haveria, realmente, uma supremacia da família?
A família foi (e para muitos ainda é) a célula mater da sociedade (expressão que acabou
caindo no senso comum), a primeira organização social, de onde se originam todas as demais.
Na Constituição Federal, o art. 226 trata de modo especial a família, declarando sua natureza
de “base” da sociedade e concedendo-lhe proteção especial do Estado. Se a Família é a base, o
Estado é estrutura posterior. Portanto, a própria CRFB reconhece a primazia da Família em
detrimento do Estado.
O item XXVI.3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que garante à Família
a preferência de escolha quanto ao tipo de educação a dar aos filhos, se alinha ao poder parental,
do qual toda família é dotada, também denominado poder familiar. Não obstante, o Estado
passou a regular politicamente esse poder (TURNER DUARTE, 2018, p. 94), interferindo na
essencialidade do fenômeno da parentalidade para a formação social. E, dos escrutínios rituais
que a sociedade faz da Família, segundo Donzelot, percebe-se que, sua extinção geraria um
“retorno à barbárie”, um “afrouxamento de nossas razões de viver”. Daí decorre sua
essencialidade.
Ao impor a vontade do Estado, segundo uma premissa de busca do bem-comum, aos
atos da vida privada, surge a regulação estatal que, por meio do poder de polícia, governa não
só a família como também todas as demais instituições tornando-se, o Estado, a instituição por
excelência. Sob o pretexto de assegurar felicidade, a “polícia” regulamenta com força e potência
tudo que lhe for capaz. Através do exercício do controle, o poder de polícia estatal vai regular
todas as relações relativas à sociedade e, com isso, aumenta seu poder e, hipoteticamente,
também a felicidade pública (DONZELOT, 1980). O Estado ganhou o status e a primazia
institucional, a ponto de requerer para si uma predileção em relação a toda e qualquer
instituição, inclusive a Família.
238

O próprio debate atual na 39ª Reunião Nacional da ANPED, que ocorreu em Niterói, na UFF, reflete essa
ideia e, por consequência, rejeita qualquer possibilidade de um Estado democrático e conservador. Seriam
incompatíveis, segundo palestra do professor Gaudêncio Frigotto e Fernando Penna.

161

Há os que apresentam argumentos para a primazia do Estado quanto ao direito à
educação. Para Sacristán, por exemplo, é através da escolarização obrigatória que ocorre uma
transformação antropológica das sociedades complexas. Considerando que a educação torna-se
nova fonte de desigualdades quanto às oportunidades das pessoas, das famílias, entre países,
entre gêneros, raças e grupos sociais, escolarizar a educação surge como antídoto a essas novas
desigualdades.
Na justiça brasileira, hoje, há uma indefinição da relação Estado x Família na
jurisprudência e um subjetivismo e/ou relativismo toma conta das situações concretas no que
diz respeito ao atual papel social da Família e do Estado. Que perspectivas podem ser traçadas,
a partir dessa disputa Estado x Família, quanto ao direito à educação e seu exercício?
Caberia ao Estado, numa esfera republicana, cuidar para que a Família que assim
desejar, cumpra adequadamente os preceitos traçados para a educação. De nada adianta um
conceito estático de república se essa dimensão não se revelar no cotidiano prático das
sociedades.
E o resultado de toda essa disputa por poder e controle reverbera no poder judiciário,
gerando uma judicialização de todas as vertentes da vida social. Não foi diferente neste estudo
de caso, já que a disputa entre o Estado e a Família, entre Valentina e Canela/RS bateu às portas
dos tribunais e, de recurso em recurso, chegou ao Supremo Tribunal Federal.
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4 VOZES DO JUDICIÁRIO: Valentina v. Canela, quid juris?
O sopro, a que a República vos evocou, a fórmula da vossa missão,
repercute a tradição grega, divinamente prolongada através da nossa
experiência política: “eu instituo este tribunal venerando, severo,
incorruptível, guarda vigilante desta terra através do sono de todos, e o
anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje pelo futuro adiante”.
Rui Barbosa, no STF, 23.04.1892 239
Ainda no Oitocentos, no texto constitucional de 1891, dois anos após inaugurado o
regime republicano no Brasil, nasceu 240 com ele um órgão formado por juízes nomeados que
teria a função primordial de zelar para que as leis não fossem de encontro ao previsto na
Constituição. Decorridos 128 anos, ainda é o Supremo Tribunal Federal, dentre outras
atribuições, o guardião da Constituição da República e, por conseguinte, de todos os seus caros
princípios. Encontra-se o STF na cúpula do Poder Judiciário, resguardando os postulados em
defesa dos princípios republicanos e democráticos.
Na análise empírica e teórica a que se propôs esta pesquisa, a Suprema Corte do
judiciário brasileiro é figura de destaque, tendo em vista que as vozes dos ministros que
compõem a corte fizeram coro no processo paradigma que levou, pela primeira vez, até a cúpula
judiciária brasileira, a discussão social, histórica e jurídica acerca do direito à Educação
Domiciliar.
Para fins de observância ao princípio da segurança jurídica, que surge a partir da
necessidade de proteção do cidadão em face das eventuais arbitrariedades do Estado,
desenvolveram-se regras de limitação da atuação estatal, pois
se considerada em um contexto democrático, a segurança jurídica desempenha um
papel central, sem a qual os direitos fundamentais (tantos os direitos de liberdade
A epígrafe que inaugura este capítulo da tese de doutoramento encontra-se inscrita em uma das paredes do
hall de entrada do Supremo Tribunal Federal em seu prédio oficial localizado na Praça dos Três Poderes, na
capital federal, Brasília/DF. Está localizada logo atrás do busto de bronze de seu autor, o jurista Rui Barbosa.
Em 23 de abril de 1892, o causídico defendia, no plenário do STF, o habeas corpus a favor dos presos
políticos. Além de um dos nomes de maior prestígio nas exposições da Corte Suprema do Brasil, Rui
Barbosa tem em sua cronologia o fato de ter integrado o Conselho Superior de Instrução Pública e, sendo
relator, ter elaborado o projeto de reforma do ensino e, por isso, recebe do Imperador, anos depois, o título de
conselheiro, pelos serviços ao ensino. Tais informações foram colhidas em
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S =83&ID_M=18 Acesso 26 ago 2019.
240
Em que pese a anterior existência da Casa de Suplicação do Brasil, criada pelo Príncipe Regente, em 1808 e,
posteriormente, do Supremo Tribunal de Justiça, previsto na Carta Imperial de 1824 que, dotados de
competência menos ampla e relevante, representam, sem dúvidas os fundamentos do STF, instituído pelo
regime republicano, em 1891 (ABREU, 1976, p. 7).
239
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como os sociais) não são mais do que garantias vazias. A própria segurança jurídica
deve ser reconhecida, por isso, como um direito fundamental (KATAOKA, 2006, p.
354-355).

Diante da insegurança social e jurídica pela qual, não só a família de Valentina, cujo
processo constitui a fonte para a pesquisa desenvolvida nesta tese, via-se envolta, como também
todas as demais famílias adeptas de homeschooling no Brasil, sendo que o Estado, em muitos
casos, por meio da atuação do Ministério Público, compele os grupos familiares à matrícula
compulsória em uma escola para que se atenda a obrigatoriedade de educação, a voz do
Judiciário precisou se manifestar para garantir a observância ao princípio da segurança jurídica.
Em razão dessa necessidade, o Judiciário brasileiro e, em especial, a Suprema Corte,
tornaram-se vozes interlocutoras, sendo que o objetivo deste capítulo reside em expor e analisar
a atuação do Poder Judiciário quando chamado a realizar jurisdição, ou seja, ius dicere, declarar
o direito/realizar o juízo. E a celeuma a ser dirimida pela Justiça, após observância da legislação
existente, visto sermos tutelados por um Estado democrático de direito 241, se resumia em
reconhecer-se a liberdade, permitindo-se o direito e a prática da educação em casa. Ou não.
É fato a existência de uma incerteza quanto à responsabilidade pela regulamentação (ou
não) da Educação Domiciliar no Brasil. Essa incerteza é alimentada, atualmente, pela inércia
(ou morosidade) do Congresso Nacional que posterga a análise e finalização dos projetos de lei
que encontram-se em trâmite naquela casa legislativa. E é em razão dessa indefinição legislativa
que o Poder Judiciário vem sendo provocado a se manifestar, sendo certo que, por natureza
institucional, diante de um fato concreto que demanda análise, porque haveria uma violação ao
princípio da segurança jurídica, não há a possibilidade de não atuação por falta de norma legal.
Deste modo, impõe-se a atuação judiciária e, nesse movimento de provocação do poder
judiciário para se manifestar a respeito da Educação Domiciliar, embora não tenha sido o
primeiro caso 242, Valentina chegou, aí sim, pela primeira vez, à Suprema Corte brasileira que
precisou “falar” quanto à constitucionalidade (ou não) da Educação Domiciliar.
4.1

O processo: relato da demanda judicial
Um processo judicial, dentre diversos outros conceitos que podem existir, surge a partir

de um conjunto de relações jurídicas que se forma entre sujeitos com funções diferentes (aquele
Conforme disposto no art. 1º da CRFB: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como
fundamentos: I. a soberania; II. a cidadania; III. a dignidade da pessoa humana; IV. os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa; V. o pluralismo político (grifo meu).
242
Outros processos já provocaram ação do Judiciário como, por exemplo, os que foram objeto de análise na tese
de Luciane Muniz Ribeiro Barbosa (2013), o mandado de segurança (STJ), da Família Vilhena Coelho; o
processo da Família Nunes; o da Família Silva; e o da Família Ferrara.
241

164

que pede, aquele a quem se pede e aquele que define se aquele a quem se pede deve mesmo
àquele que pede). Segundo José Carlos Barbosa Moreira [1931-2017], “chama-se demanda ao
ato pelo qual alguém pede ao Estado a prestação de atividade jurisdicional. [...] Através da
demanda, formula a parte um pedido, cujo teor determina o objeto do litígio e,
conseqüentemente, o âmbito dentro do qual toca ao órgão judicial decidir a lide” (MOREIRA,
2000, p. 9-10).
A partir deste conceito, delimita-se a pretensão do processo, pois estabelecida a tríade
processual entre Valentina 243 (aquele que pede), o Estado/município de Canela/RS (aquele que
feriu o pretenso direito de Valentina) e o Estado-juiz/Poder Judiciário (aquele que definirá se
Canela deve ou não observar o pedido de Valentina).
Considerando que este estudo tem um viés interdisciplinar, transitando entre conceitos
educacionais e jurídicos, antes de adentrar na análise específica dos autos do processo judicial,
tornando-se possível auscultar as vozes do Judiciário, entendeu-se oportuno esclarecer, ainda
que sinteticamente, o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil e, em especial, do Supremo
Tribunal Federal, a fim de que a pesquisa tenha, em si mesma, subsídios para uma ampla
compreensão da temática em debate.
4.1.1 Notas para compreender a atuação do poder judiciário
Ainda que não seja possível, no espaço limitado de uma tese de doutoramento, expor
toda a Teoria Geral do Estado, de modo a esclarecer a função jurisdicional de um Estado-nação,
neste subitem, pretende-se expor, minimamente, a engenharia processual, com o objetivo de
introduzir o assunto e permitir certa compreensão, superficial que seja, pois não é o que se
projeta para esta tese, do funcionamento do Poder Judiciário brasileiro e os conceitos de alguns
institutos jurídicos.
É fato que um dos valores que o ser humano necessita é a segurança. Foi por isso que
buscou abrigo em cavernas, que passou a viver em comunidade, que poupa dinheiro no banco,
que faz seguro de vida, de casa, de carro. Segundo o jurista Eduardo Kataoka, justamente por
essa natural necessidade de segurança surge o Estado e o homem cede parte de sua liberdade,
celebrando um “contrato social”, para, em retorno, ter segurança em face de outros homens e
gerar uma proteção contra elementos naturais (KATAOKA, 2006, p. 352).
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Considerando a menoridade da titular do direito pretendido e, portanto, sua absoluta incapacidade para
exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3º Código Civil, lei n. 10.406/2002), a legislação determina
que ela seja representada por seus pais (art. 71 Código de Processo Civil, lei n.13.105/2015).
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Detentor dessa obrigação de segurança para com as pessoas, o Estado, a partir da
expressão introduzida por Maquiavel, “é o órgão executor da soberania nacional”, segundo o
simples, mas preciso, conceito cunhado por Sahid Maluf (1995, p. 22). Assim, o Estado ganha,
ao longo da história, o “poder” para realizar os fins da comunidade, com todos os bônus e ônus
que essa missão encerra em si. Entre os fins que a comunidade espera do Estado é, justamente,
o relacionado à função judicante que nos interessa. O Poder Judiciário é aquele que soluciona
os conflitos, pronuncia o direito e assegura a realização da justiça (MALUF, 1995, p. 205).
Tendo surgido, no caso concreto, para Valentina, um conflito de interesses, já que ela,
representada por seus pais, pois contava doze anos à época, desejava, com base no princípio
constitucional de liberdade, amparado pelos preceitos da cidadania e democracia, atender à
obrigatoriedade ao processo educacional não numa escola, mas “na casa”, por meio de
preceptora 244 contratada para este fim, viu seu direito, segundo concluiu, sendo tolido pela
negativa do poder público municipal, representado pela secretaria municipal de educação e pelo
conselho municipal de educação, ambos da cidade de Canela, no estado do Rio Grande do Sul.
Outra alternativa não vislumbrou, senão buscar do Estado-juiz a solução para esse conflito entre
a sua vontade, baseada no direito fundamental à liberdade, e a determinação estatal de
frequência obrigatória a uma instituição escolar. Da pretensão resistida, qual seja, o desejo de
estudar em casa vedado pelo Estado, surge, então, o processo judicial distribuído, por
competência, à comarca de Canela/RS.
A via eleita para reclamar ao Judiciário solução para o impasse criado foi a do mandado
de segurança, um remédio constitucional posto a favor daquele que teve seu direito líquido e
certo violado, desde que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder tenha sido uma
autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
público 245. Impetrado um mandado de segurança, pela natureza processual do seu rito, o juiz,

O termo “preceptora”, cunhado da obra de Maria Celi Chaves Vasconcelos, A Casa e os seus Mestres: a
Educação no Brasil de Oitocentos (2005), servia para identificar a pessoa responsável, num cenário de
educação doméstica, comum às famílias do século XVIII, pela educação das crianças da casa. Embora essa
não seja a nomenclatura mais usual, como constata Vasconcelos (2005, p. 54-55), sendo os termos “mestre” e
“mestra”, “professor” e “professora” os preferidos referindo-se àqueles que cuidavam da educação das
crianças na casa, o termo preceptor atende às funções de ensino exercidas no lar e, por isso, será a opção
deste estudo, assim como o de Vasconcelos (2005). Registre-se, também, que, não raro, essa preceptoria
poderia ser realizada pela mãe na educação de seus próprios filhos.
245
O mandado de segurança, previsto no art. 5º LXIX da CRFB e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009,
constitui uma ação constitucional, mas de natureza civil que tem por objeto proteger direitos individuais
líquidos e certos, caso não possam ser amparados por habeas corpus ou habeas data. Considera-se como
direito líquido e certo, para fins de proteção pelo “remédio” do mandado de segurança todo direito amparado
por lei, demonstrado de plano e do qual não reste dúvidas quanto aos fatos narrados pelo impetrante (KLOH,
2008, p. 119).
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de pronto, com base nos documentos acostados ao pedido, analisa e decide, ou seja, profere a
sentença e exerce sua função jurisdicional (ius dicere).
Não raro, insatisfeita com a decisão proferida pelo primeiro juiz que analisou a questão,
a parte (ou as partes, se for o caso de insatisfação de ambos, reclamante e reclamado), interpõe
um recurso judicial, ou seja, suscita um reexame da causa. Com isso, gera-se a impugnação da
decisão proferida e requer-se sua invalidação, reforma, esclarecimento ou integração, a
depender da finalidade pretendida. Especificamente nos autos do processo que é objeto deste
estudo de caso, no que se refere ao campo recursal, foram interpostos embargos de declaração
e apelação da sentença, além do recurso extraordinário que alcançou o STF.
Os embargos de declaração foram interpostos porque servem à impugnação de decisão
que necessite de algum esclarecimento e, segundo a embargante (Valentina), “alguns pontos da
inicial não foram enfrentados na sentença” e, por esta razão, exigem manifestação judicial, pois,
do contrário, poderia essa ausência de enfrentamento gerar o não conhecimento de um eventual
recurso de apelação ao tribunal. Todavia, foram rejeitados os embargos, sob a decisão de
inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade, concluindo o juiz da causa, em
primeira instância, que a motivação do recurso de embargos de declaração teria por objetivo
tão somente a “reanálise da inicial e, consequentemente, a modificação da decisão que a
indeferiu, o que não se coaduna com esse tipo de recurso”.
Inconformada com a decisão, Valentina interpõe o recurso de apelação suscitando
manifestação da segunda instância, ou seja, do tribunal de justiça do estado do Rio Grande do
Sul, e apresenta suas razões recursais desejando anulação da sentença sob alegação de que o
pedido feito é juridicamente possível e, subsidiariamente, a reforma da decisão visando a
concessão da ordem de segurança determinando que a secretaria de educação de Canela/RS
“respeite o direito de liberdade” e abstenha-se de obrigar Valentina a frequentar aulas na rede
regular de ensino, reconhecendo a educação em casa.
A decisão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
reproduziu e ratificou integralmente o parecer lançado pelo ministério público, da lavra do
procurador de justiça, pelo improvimento da apelação, tendo alcançado a unanimidade dentre
os desembargadores integrantes deste órgão colegiado de segunda instância.
Mais uma vez tendo frustrada sua pretensão, restando ainda uma via recursal, Valentina
suscita manifestação do Supremo Tribunal Federal através da interposição de um recurso
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extraordinário 246. O recurso extraordinário, cuja previsão tem lugar explicitamente delimitado
no texto constitucional, presta-se à análise, por um tribunal superior, de uma questão de direito
a si submetida e, no caso concreto sob análise desta tese, decidida em última instância e que
tenha contrariado algum dispositivo da Constituição da República. Há que ser feito o préquestionamento, ou seja, que a “questão de direito que é objeto do recurso excepcional” tenha
sido passível de enfrentamento “pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado”, posto que a
ausência de pré-questionamento constitui defeito insanável. Além disso, exige-se também, que
as possibilidades de impugnação tenham sido esgotadas nas instâncias ordinárias (DIDIER e
CUNHA, 2016, p.308).
Estando o recurso extraordinário (RE), segundo o regramento do processo civil
brasileiro, sujeito ao duplo juízo de admissibilidade, um provisório realizado no tribunal de cuja
decisão se recorre, e outro definitivo a ser realizado no tribunal superior ao qual se recorre, não
tendo sido o RE de Valentina admitido pelo juízo a quo (TJ do Rio Grande do Sul), interpôsse, então, um recurso de agravo em recurso extraordinário 247 ao juízo ad quem (STF). Em linhas
muito gerais, o agravo constitui um recurso processual de uma decisão interlocutória, ou seja,
toda decisão que não se constituir em uma sentença com conteúdo decisório será uma decisão
interlocutória passível, portanto, de ser impugnada pelo recurso de agravo.
Chegando ao STF, por via de agravo, distribuída a relatoria para o ministro Luís Roberto
Barroso, ao ser realizado o segundo juízo de admissibilidade, agora o juízo definitivo, o relator
deu provimento ao agravo, convertendo-o em recurso extraordinário e permitindo, dessa forma,
a análise da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que seria a primeira vez que a
Suprema Corte do país teria a oportunidade de se manifestar acerca de uma questão, cuja
relevância foi reconhecida pelo próprio ministro Barroso em sua decisão para o juízo de
admissibilidade recursal.
Atuaria o STF, portanto, no que a ciência jurídica denomina “controle concreto de
constitucionalidade”. Em que pese a primazia da Corte Suprema do judiciário brasileiro para o
controle de questões em face à Constituição Federal, regra geral, ocorra por via do controle
abstrato e direto da compatibilidade do ordenamento jurídico, também é possível, por meio do

Art. 102, III ‘a’ da CRFB: “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição”.
247
Art. 1.042 CPC. “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
246
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recurso extraordinário, que o STF realize uma “fiscalização concreta de constitucionalidade de
leis e atos normativos” (BARROSO, 2006, p. 89). É o que sucedeu no processo objeto deste
estudo de caso. O STF foi provocado a se manifestar sobre um caso concreto, tendo em vista
envolver uma questão constitucional, supostamente ofendida pela obrigatoriedade de matrícula
em instituição escolar face ao princípio da liberdade, um dos pilares da Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como um dos objetivos fundamentais perseguidos pela
república. Ainda há discussão sobre a amplitude do alcance de uma decisão do Supremo que se
manifeste sobre a (in)constitucionalidade de uma norma por via do controle concreto 248, como
parece ocorrer no caso do RE 888.815, pois essa discussão diz respeito às consequências da
decisão que, ainda num caso concreto, seriam passíveis de gerar efeitos gerais e vinculantes,
aplicando-se mesmo a quem não foi parte na relação processual, transcendendo para além do
caso concreto que suscitou a demanda, de acordo com Sgarbossa e Iensue (2017, p. 89).
Por fim, encerrando essa apresentação geral dos institutos jurídicos levados ao debate
processual interposto por Valentina, começando em Canela e chegando até o Supremo, há que
se compreender a repercussão geral, a intervenção de amicus curiae, a suspensão de outros
processos pendentes, bem como os efeitos da decisão proferida pelo STF.
Introduzida em 2004 na Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 45, a
repercussão geral da questão constitucional discutida constitui “um requisito adicional para
aferir o cabimento de recurso extraordinário” (BARROSO, 2006, p. 97). Cabe ao recorrente,
portanto, “em suas razões, demonstrar a existência de repercussão geral” (DIDIER e CUNHA,
2016, p. 363). Considerando que repercussão geral constitui um conceito aberto, a lei precisou
preencher seu alcance. Assim, a depender sempre do caso concreto, considera-se como
repercussão geral a causa que trate de “questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” 249. Mais
especificamente quanto ao RE 888.815, é considerada como repercussão geral a questão “que
diz respeito à correta interpretação ou aplicação dos direitos fundamentais, que traduzem um
conjunto de valores básicos que servem de esteio a toda ordem jurídica [...]” (DIDIER e
CUNHA, 2016, p. 366).
Além disso, quanto aos efeitos da decisão da Suprema Corte no caso do controle
concreto, há a possibilidade de se estender os efeitos dessa decisão paradigma a outros casos
semelhantes, considerando a tendência à abstrativização da constitucionalidade, tese
248
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Conferir, por exemplo, a discussão travada pelo STF no julgamento da Reclamação n. 4.335/AC, em 2014.
Art. 1.035 § 1º Código de Processo Civil, lei n. 13.105/2015.
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inaugurada pela Suprema Corte, já que o recurso extraordinário, sendo o principal instrumento
do controle concreto de constitucionalidade do modelo concreto, faz com que os precedentes
do Pleno do STF passem a “ter eficácia obrigatória, transcendendo os limites subjetivos da
causa da qual surgiu [sendo que] a solução do caso vale apenas para as partes [...], mas o
precedente 250 tem eficácia erga omnes” (DIDIER e CUNHA, 2016, p. 376).
Sobre a figura jurídica do amicus curiae, sua manifestação em sede de recurso
extraordinário presta-se a tornar o debate em torno da questão mais qualificado. Trata-se da
intervenção de um terceiro que, de modo espontâneo, a pedido da parte ou por provocação do
órgão judicial, ingressa no processo com o objetivo de fornecer subsídios que possam aprimorar
a decisão, contribuindo para a solução mais qualificada da causa. Segundo Fredie Didier (2016),
com a generalização da intervenção do amicus curiae no Direito brasileiro, permite-se uma
pluralidade de visões sobre o mesmo tema, o que enriquece o debate e atribui elementos para
uma decisão judicial mais fundamentada (DIDIER, 2016, p. 530).
Enfim, a lei processual civil 251 autoriza ao relator no recurso extraordinário no STF, se
reconhecida a repercussão geral, suspender o processamento de todos os processos pendentes
que versem sobre a mesma questão e que tramitem no âmbito do território nacional, nos casos
de julgamento pela técnica dos recursos extraordinários repetitivos 252.
Encerrada a proposta de inserir notas introdutórias para a compreensão de institutos
jurídicos presentes no RE 888.815, objeto de análise para a construção da tese doutoral, passase ao relato empírico do case que envolve o pedido de Valentina para ter seu direito à Educação
Domiciliar reconhecido como corolário dos princípios democráticos e republicanos, atendendo
ao ideal de liberdade e, assim, o exercício pleno da cidadania.
4.1.2 O caso Valentina do início ao fim, da petição inicial à sentença suprema
No livro “Em Família”, da escritora e ilustradora espanhola Olga de Dios, uma família
de monstros relata um dia comum de sua vida, enfrentando o desafio de educar e aprender.

O precedente constitui-se de uma decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo
pode servir como diretriz para o julgameto posterior de casos análogos (DIDIER et al, 2016, p. 455).
251
Art. 1.035 § 5º CPC: “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional”.
252
De acordo com Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o incidente dos recursos repetitivos constitui
uma técnica de gestão e julgamento onde um recurso repetitivo é selecionado para ser representativo da
controvérsia (DIDIER e CUNHA, 2016, p. 644-645).
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Juntos, eles se preparam para encontrar outras famílias que, segundo descobrem, “podem ser
de muitos tipos”. A família visita o museu de arte e, a partir da inspiração, criam suas própria
obras. Sobem até o terraço de um prédio onde há uma horta e preparam ali mesmo seu almoço.
Depois, fizeram um concerto musical junto com as outras famílias e estavam todos muito
felizes. Na biblioteca, desfrutaram de um momento “hora do conto” e descobriram novos
planetas na história que foi contada. Depois de olhar estrelas pelo telescópio, voltaram pra casa
e, no caminho, foram recordando tudo o que aprenderam naquele dia, “Em Família...”. Mas
certos de que, no dia seguinte, haveria mais.
Nada demais, salvo o fato de a autora representar a família que educa e aprende, todos
juntos, como monstros e indicar que seu objetivo com a obra é o de fortalecer “uma jornada
pelos direitos fundamentais das crianças, onde todas as vozes contam”. Não houve como não
relacionar a família de monstros da Olga às famílias que educam os filhos “na casa” e não na
escola. Além disso, a autora ainda indica que “todas as vozes contam”, sendo exatamente a
metodologia escolhida para essa pesquisa, qual seja, analisar as vozes dos envolvidos no
processo RE 888.815 do STF, pois todas elas contam para a compreensão do fenômeno da
Educação Domiciliar.
Talvez a família Dias, da menina Valentina, assim como outras famílias que optam pela
Educação Domiciliar, sejam vistas como monstros e estranhos. Mas talvez sejam apenas
diferentes da maioria das famílias e precisam expor sua diversidade para que a sociedade
compreenda a liberdade educacional exigida por essa minoria que se assemelha a tantas outras
minorias sociais que já alcançaram reconhecimento de seus direitos.
Antecipando-nos ao relato de toda a demanda judicial, apresenta-se, desde já, a Imagem
13, que procura esclarecer com apoio imagético todo o percurso processual da demanda
deflagrada pelo pedido de Valentina para estudar “na casa”.
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Imagem 13 - Infográfico do RE 888.815/STF

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autos do RE 888.815.

Como se observa na Imagem 13, de 04/04/2012 a 01/08/2019, foram sete anos e quatro
meses de tramitação para que o poder judiciário pudesse, finalmente, gerar uma decisão que
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resolvesse a demanda e se pronunciasse a respeito do pedido de Valentina para estudar na
modalidade de Educação Domiciliar. Em se tratando de um mandado de segurança, que tem
por natureza, a celeridade devido à urgência da demanda, nota-se que o tempo foi o algoz até
da própria decisão, pois, durante a tramitação, com a suspensão do processo não só dela, como
de todos os demais sobre a mesma temática, Valentina acabou por conseguir o que queria:
estudou “na casa” de 2012 a 2019, dos onze aos dezenove anos e foi aprovada no curso de
nutrição.
Recuperando alguns aspectos daquele capítulo para contextualizar a análise que se
propõe neste capítulo das vozes do poder judiciário, relembra-se que Valentina nasceu em 21
de agosto do ano 2000, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Primeira filha do casal
Moisés e Neridiana, não frequentou creches, teve uma rápida experiência na pré-escola e cursou
o 1º ano do Ensino Fundamental numa escola privada. Contudo, tendo a família necessitado
mudar de cidade, Valentina precisou frequentar uma instituição pública, por ser mais próxima
de sua casa e, até o 6º ano, foi à escola regularmente. Ao final de 2011, descontente com o
ensino multisseriado 253, solicitou aos pais para estudar em casa, porque não via nesse método
(escolar e multisseriado) o melhor para seu processo de aprendizagem. Além disso, queixavase que o convívio com alunos de várias idades não refletia, para si, um critério adequado de
socialização por motivos morais, religiosos e sexuais.
Insatisfeita com a educação que recebia no ambiente escolar, com o ímpeto de
empreender uma luta pelo pretenso direito de estudar “na casa”, Valentina, representada pelos
pais em razão de sua menoridade, solicitou à secretaria de educação do município de Canela/RS
o direito de ser educada pelo sistema da Educação Domiciliar. A secretaria de educação, em
resposta à solicitação de Valentina, amparada em parecer do conselho municipal de educação,
orientou, com base tanto na LDB quanto no ECA, que se procedesse à imediata matrícula da
menina na rede regular de ensino, atrelada ao compromisso de frequência escolar.
Surgiu uma pretensão resistida e, portanto, a causa de pedir para uma ação judicial, a
fim de provocar o Estado-juiz a, dizendo o direito, garantir a segurança jurídica que se espera
das relações pessoais.
O pedido de Valentina, embasado em normas constitucionais e infraconstitucionais,
interpretadas à luz da liberdade, democracia e cidadania no contexto republicano do Brasil,
253

As classes multisseriadas constituem uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na
mesma sala de aula, com várias séries do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos
com idades e níveis de conhecimento diferentes. De acordo com o Censo Escolar de 2017, há 97,5 mil turmas
do Ensino Fundamental na condição de multisseriada no Brasil, sendo que esse número permanece
praticamente inalterado nos últimos dez anos. Embora estejam vinculadas ao atraso educativo, as classes
multisseriadas não são uma exclusividade do Brasil, sendo que estão presentes em outros países como, por
exemplo, Estados Unidos e Canadá, para solucionar o problema do acesso à educação em áreas rurais e de
baixa densidade demográfica. Disponível em https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/perguntas-erespostas-o-que-sao-as-classes-multisseriadas. Acesso 18 dez 2019.
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sintetiza-se em que lhe seja respeitada pela autoridade coatora o direito de liberdade, deixando
de obrigá-la a frequentar aulas na rede regular de ensino e que, consequentemente, lhe seja
permitida a educação em casa.
A via processual eleita por Valentina foi a do mandado de segurança. Esse remédio
constitucional é posto à disposição das pessoas para proteger direito individual ou coletivo,
líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data e que tenha sido
lesado (ou ameaçado de lesão) por ato de qualquer autoridade do poder público 254. Por ter
natureza de verdadeira garantia constitucional, recomenda-se que as hipóteses para cabimento
do mandamus sejam interpretadas de forma ampliativa (SODRÉ, 2007, p. 90) para que seja
utilizada o máximo possível. Contudo, não é qualquer direito que pode ser protegido pela via
mandamental, pois exige-se que seja um direito líquido e certo e, segundo Eduardo Sodré, seria
“aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente
delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída” (SODRÉ, 2007, p. 102).
Com relação à exigência relacionada à liquidez e certeza do direito, a sentença do juízo
da comarca de Canela/RS relembrou um precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em
julgamento do mandado de segurança MS 7.407/DF, em 2002, também sobre Educação
Domiciliar, reconheceu a ausência de direito líquido e certo e, com isso, a impossibilidade
jurídica do pedido, por inépcia da petição inicial.
Quanto ao mérito, não deixou o juiz de Canela/RS de se manifestar apontando
fundamentos comumente apresentados como, por exemplo, a “necessidade do convívio em
sociedade” para respeito às diferenças, sendo a escola o “primeiro núcleo” para vivenciar tais
diferenças. Apontou que “o mundo não é feito de iguais”, que crianças privadas do contato
social escolar terão dificuldades de aceitar o que lhe é diferente e não criarão tolerância para
com pensamentos e condutas distintos dos seus e que a escola é “um ambiente de socialização
essencial”. E, por “absoluta falta de amparo legal”, considerou que não há possibilidade sequer
de tramitação da causa proposta por Valentina. Deixou, entretanto, de adentrar na argumentação
exposta por Valentina de que teria o direito de estudar em casa, em que pese ela não negar o
seu dever de matrícula em instituição escolar, embora insista que seja sem o ônus da frequência
diária.
Cabe registrar que, embora o processamento do mandado de segurança exija a
notificação da autoridade coatora para, em dez dias, prestar informações, o juízo de Canela/RS
deixou de observar esse requisito processual e não notificou a secretaria de educação do
município. Todavia, em nenhum momento essa lacuna processual foi suscitada no desenrolar
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Art. 5º LXIX da CRFB: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público”.
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do processo judicial movido por Valentina. Assim sendo, entendendo-se que as informações
prestadas pela autoridade coatora têm natureza de peça informativa a auxiliar o magistrado no
julgamento do mandamus, não se caracteriza como defesa e, portanto, nenhum prejuízo acarreta
para o impetrado
A primeira voz do poder judiciário falou contrariamente à pretensa liberdade invocada
por Valentina. Não, ela não teria a liberdade de estudar da forma que melhor entendesse, pois
falta-lhe amparo na legislação para que exerça essa tal liberdade. Não fez o magistrado de
Canela/RS nenhuma alusão direta, em suas fundamentações, às categorias de análise eleitas
para esta tese, ou seja, em sua sentença, a primeira voz do judiciário a manifestar-se sobre
eventual direito à Educação Domiciliar, sequer considerou a demanda à luz dos princípios
republicanos e democráticos, nem mesmo fundamentou seu posicionamento em relação à
liberdade de escolha ou ao exercício da cidadania. Frustrada em sua pretensão, Valentina seguiu
sua empreitada processual impetrando embargos de declaração, já que considerou que o juiz da
comarca de Canela/RS não teria enfrentado em sua sentença todos os argumentos levantados
na petição inicial.
Nos embargos de declaração, Valentina reforçou sua argumentação pela primazia da
família quanto à direção da educação dos filhos, sendo subsidiária a obrigação estatal. É neste
aspecto, nota-se, que se concentra o principal argumento da disputa entre Estado e Família pela
titularidade do direito de controlar os meios pelos quais se presta educação às novas gerações.
Percebe-se que o alegado direito de ser educada formalmente “na casa”, invocado por
Valentina, transita por categoria de análise eleita para a pesquisa. Segundo seus embargos,
por questões meramente práticas, a imensa maioria dos pais prefere delegar parte da
educação à escola [...]. Trata-se de uma opção majoritária [...]. Há, porém, uma
minoria, que não aceita delegar nenhuma atribuição educacional à escola, que prefere
exercer de modo absoluto uma atribuição que, na maior parte da história da
humanidade, sempre foi da família. Em qualquer democracia constitucional, essa
minoria, como qualquer outra, deve ser respeitada, com base no pluralismo
político” 255 (grifo da pesquisadora).

Invocando uma informação de senso comum, sem a devida comprovação, indicou que
é básico de um regime democrático respeitar as minorias e, sendo as famílias educadoras
reconhecidamente uma minoria, merecem o mesmo tratamento, sob pena de violar os princípios
que regem uma democracia.
Tais embargos foram rejeitados pelo juiz da comarca de Canela/RS, sob alegação de que
inexiste qualquer contradição, omissão ou obscuridade em sua sentença e que o objetivo da
embargante (Valentina) era apenas a reanálise da inicial, com a modificação da decisão que a
255

Argumentos jurídicos que compõem os Embargos de Declaração interpostos por Valentina, contestando a
sentença do juíz da comarca de Canela/RS. Disponíveis na íntegra do RE 888.815 em
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4774632. Acesso 19 dez 2019.
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indeferiu e que essa pretensão não pode ser exercida por meio do recurso de embargos de
declaração.
O caminho processual permitia a Valentina duas possibilidades mais evidentes:
resignar-se com a sentença do juiz de Canela/RS e, aceitando-a, matricular-se em instituição
escolar reconhecida pelo sistema de ensino ou insurgir-se contra a sentença e buscar reforma
do que nela ficou decidido através do recurso de apelação ao tribunal de segunda instância.
Optou por recorrer.
Em vinte e quatro laudas, Valentina buscou demonstrar razões de convencimento aos
desembargadores do tribunal de justiça do Rio Grande do Sul. Enfrentou os argumentos da
sentença a partir de explícita fundamentação nas categorias de análise, que também apresento
no presente estudo. Afirma que a decisão do juiz de primeira instância tolhe a liberdade
constitucional quanto à educação e quanto ao direito dos pais de educarem os próprios filhos,
uma vez que se o sistema não veda a Educação Domiciliar, a mesma não estaria proibida. Tratase, aqui, de um corolário da Constituição brasileira, o princípio da legalidade, um dos mais
importantes previstos na Carta Magna, segundo Flávio Martins (2017). Para o particular, as
pessoas em geral, o princípio da legalidade significa que este poderá fazer o que a lei não proíbe.
O silogismo realizado por Valentina está representado na Imagem 14.
Imagem 14 - Silogismo de Valentina para demonstrar seu
direito líquido e certo à Educação Domiciliar

Fonte: A autora, 2019.

Pela Imagem 14, é possível acompanhar o raciocínio lógico que fundamentou as razões
do recurso de apelação de Valentina no sentido de tentar convencer o órgão revisor da sentença
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de que a decisão recorrida atinge sua “liberdade intelectual e física”, bem como ofenderia o
princípio da legalidade 256 procurando demonstrar, por inferência, um raciocínio dedutivo.
Em suas razões recursais, Valentina reafirma argumentos já explicitados como, por
exemplo, a primazia da Família sobre o Estado e a necessidade de respeito e proteção às
minorias sociais numa democracia. Contudo, também apresenta inovação argumentativa
quando apresenta aspectos da LDB e do ECA numa análise restritiva dessas normas, afastando
sua aplicação à Educação Domiciliar e às famílias que, comprovadamente, demonstrem
adequada prestação educacional aos filhos que estudam “na casa”. Além disso, informam os
pais a contratação de preceptora para acompanhar, com aulas particulares, o processo de
aprendizagem de Valentina, talvez na tentativa de aproximar a prática atual de Educação
Domiciliar do instituto da Educação Doméstica, tão comum e socialmente aceita, especialmente
até o século XIX.
Seguindo seu percurso legal, o processo (e o pedido) de Valentina precisou submeterse ao crivo do ministério público, sendo esta mais uma voz, relativa ao judiciário 257, a
manifestar-se sobre a causa 258. Seguindo de ofício ao órgão ministerial para colher seu parecer,
o procurador de justiça formou seu convencimento a partir das seguintes premissas: o acesso
ao ensino obrigatório é direito público subjetivo 259, é “dificílimo” controlar os resultados do
ensino domiciliar, não há previsão legal de ensino na modalidade domiciliar, a frequência na
escola é indispensável, prevalece o direito subjetivo à educação da criança/adolescente em face
da “ideologia religiosa” ou “crenças pessoais dos genitores”.
O parecer do procurador de justiça relaciona, segundo as categorias metodológicas
indicadas para análise nesta pesquisa, a necessidade de, a partir da educação, viabilizar a
cidadania de forma ampla a ponto de proporcionar ao estudante o pleno desenvolvimento de
sua personalidade, bem como ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho. Quanto à
liberdade, posiciona-se no sentido de não existir para os pais a possibilidade de “optarem” pelo
sistema educacional domiciliar por ser difícil o controle pelo Estado. E encerrou seu parecer
trazendo, assim como o juiz da primeira instância, o precedente do STJ no julgamento do MS
Art. 5º, inciso II da CRFB: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei”.
257
Não se está afirmando que o ministério público seja órgão da estrutura do poder judiciário; tão somente que,
dentro do processo judicial, pela natureza de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, já que lhe
incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, na forma do que prevê ao art. 127 caput, da CRFB.
258
Exige-se a manifestação do ministério público, sendo sua função institucional, atuar no mandado de
segurança de interesse público, bem como pelo envolvimento do interesse de criança/adolescente.
259
A expressão “direito público subjetivo” foi definida pelo jurista alemão Georg Jellinek como “o poder da
vontade humana que, protegido e reconhecido pelo ordenamento jurídico, tem por objeto um bem ou
interesse” (JELLINEK, 1910, p. 10).
256
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7.407/DF, de 2002 sobre a modalidade de educação que é ministrada pelos pais, independente
de frequência à escola.
No acórdão do tribunal de justiça do Rio Grande do Sul, mais uma voz judiciária passou
a integrar o rol dos agentes sociais que se manifestaram quanto ao pedido de Valentina.
Contudo, optou o desembargador relator por adotar os mesmos fundamentos lançados pelo
procurador de justiça, os quais classificou como “lúcidos”. Copiou toda a argumentação do
ministério público e inseriu no acórdão, negando provimento ao recurso de apelação. Além
disso, somente indicou que, pela inexistência de prova pré-constituída das alegações, não
haveria direito líquido e certo e, portanto, sem possibilidade de amparar o pedido de Valentina
para “ser educada pelo sistema de educação domiciliar”.
Disposta a persistir, Valentina interpôs o Recurso Extraordinário junto ao STF, já que é
competência da Suprema Corte julgar as causas decididas em última instância quando a decisão
recorrida contrariar dispositivo da CRFB. Foram mais quarenta e duas laudas de uma
argumentação que vociferou a violação ao texto constitucional, hipoteticamente perpetrada pelo
acórdão do tribunal de justiça do Rio Grande do Sul. Além disso, insistiu na teoria fundamental
da liberdade que impediria a atuação do Estado de modo a “padronizar as crianças” e forçá-las
a “aceitar apenas instruções de professores públicos”, reforçou argumentos acerca dos limites
da autonomia da Família frente ao Estado e insistiu na compatibilidade da prática da Educação
Domiciliar à luz da Constituição brasileira
Inovou quanto à apresentação dos fundamentos para o reconhecimento da repercussão
geral; indicou países onde a Educação Domiciliar é reconhecida como meio lícito de se prover
educação; relacionou a questão ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao pluralismo
político, um dos fundamentos do Estado brasileiro, a fim de afirmar que “a democracia impõe
formas plurais de organização da sociedade”, de modo que o pluralismo seja a “possibilidade
de oposição ao controle do Estado”.
Ao reapresentar a ideia da supremacia da Família sobre o Estado, as razões do Recurso
Extraordinário de Valentina foram mais profundas do ponto de vista principiológico, trazendo
argumentos sociológicos como, por exemplo, que a família é a base da sociedade e tem especial
proteção do Estado, conforme prescreve a Constituição, que a estabilidade estatal está
correlacionada ao equilíbrio familiar, que a Carta Magna reconhece a precedência da Família a
qualquer organização social e, por isso, a “vontade familiar prevalece na determinação dos
métodos e concepções pedagógicas”, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
reconhece a família como “elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à
proteção desta e do Estado”, que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
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convenceu-se que a família é um “grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o
crescimento e o bem-estar de todos” 260, que constitui uma violência à natureza “arrancar os
filhos de pais para dar-lhes orientação diferente da que os pais gostariam que tivessem”, que a
Declaração dos Direito Humanos diz que “aos pais pertence a prioridade do direito de escolher
o gênero de educação a dar aos filhos”.
Segundo Valentina, expondo provavelmente, o pensamento de outras famílias que
educam “na casa”, já que, mais tarde, considerou-se a repercussão geral do caso, pois ultrapassa
os limites subjetivos da demanda em que foi proposta e, especialmente, porque “constitui
questão constitucional saber se o ensino domiciliar (homeschooling) pode ser proibido pelo
Estado ou viabilizado como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover
educação” 261, se o Estado impõe a forma pela qual as pessoas devem ser educadas, estaria
violando as bases democráticas da sociedade e a liberdade e, certamente, essa não é a orientação
da Constituição Cidadã de 1988.
Quanto ao critério de análise relativo à cidadania, as razões recursais de Valentina citam
um artigo de Luiz Carlos Faria da Silva 262 que, em que pese ter como foco principal um relatório
sobre alfabetização infantil publicado em 2003, tecendo conclusões sobre as fragilidades do
sistema escolar público brasileiro, há a afirmação de que “no Brasil as elites sempre quiseram
um povo analfabeto para mais facilmente explorá-lo” e isso teria se tornado bandeira que
tangencia a cidadania como questão de fundo, vez que, como insinua a ironia do artigo, se o
povo mantém-se analfabeto, não consegue desenvolver-se adequadamente para o exercício
consciente da cidadania.
Ao reconhecer que o “fenômeno social da difusão da escola formal [teria assumido]
completamente o lugar da educação doméstica no século XX”, o recurso extraordinário de
Valentina constatou que, ainda assim, nenhuma Constituição republicana teria proibido ou
Esse posicionamento da Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança vai de encontro a outras
afirmações realizadas, por exemplo, pelo sociólogo Fernando Savater e exaustivamente repetida nos
argumentos contrários à viabilidade da Educação Domiciliar, quando ele afirmou que o “Estado precisa
proteger os filhos de seus pais”.
261
Fundamentação do ministro Luís Roberto Barroso (relator) reconhecendo a repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Para essa decisão, acompanharam o ministro Barroso os ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Celso Mello e Ricardo Lewandovsky. As ministras
Carmen Lúcia e Rosa Weber não se manifestaram e os ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki não
reputaram constitucional a questão para fins de repercussão geral.
262
Doutor em Educação pela UNICAMP e professor do Departamento de Fundamentos da Educação da
Universidade Estadual de Maringá. A família de Luiz Carlos Faria da Silva, desde 2008, passou a educar os
dois filhos em casa, frustradas várias tentativas de adaptação ao ambiente escolar, seja público ou privado.
Com o apoio do ministério público da cidade de Maringá, conseguiram convencer o juiz da possibilidade de
ensinarem os filhos em casa. Desde então, as crianças passaram a ser acompanhadas periodicamente
mediante a realização de provas e de uma avaliação por psicólogo. Esse foi o único caso com decisão
positiva para o pleito da Família (BARBOSA, 2013, p. 70-72).
260
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imposto entraves à modalidade da Educação Domiciliar. Com isso, parece que Valentina
intentou demonstrar que sua pretensão de estudar “na casa” e não na escola não feriria os
princípios republicanos, pois, fosse assim, essa modalidade educacional teria sido rechaçada
desde o primeiro texto constitucional republicano, de 1891, e também nos demais que se
seguiram.
Interposto o recurso extraordinário, além das guias que comprovam o correto
recolhimento das custas devidas, foi certificado 263 pelo serviço cartorário do tribunal de justiça
do Rio Grande do Sul a ausência de juntada do comprovante de pagamento das custas estaduais
que, via de regra, em conformidade com o processo civil no Brasil, daria razões para a deserção
do recurso por vício no preparo recursal. Constaram nos autos do processo apenas as guias de
interposição do recurso junto ao STF, bem como o valor do porte de remessa e de retorno e não
as custas estaduais devidas. As contrarrazões ao recurso extraordinário, apresentadas pela parte
recorrida, qual seja, o município de Canela/RS, não enfrentaram a questão da falha quanto ao
preparo das custas recursais. Em juízo de admissibilidade, o TJ do Rio Grande do Sul negou
seguimento ao recurso sob o argumento de que este não reunia “condições de trânsito”, tendo
em vista a recorrente (Valentina) não ter efetuado o recolhimento das custas estaduais. Sobre
esse incidente da deserção, ainda houve manifestação de alguns ministros do STF. Contudo,
tais manifestações serão expostas, analisadas e compreendidas mais à frente, quando as vozes
e posicionamentos da Suprema Corte forem consideradas.
Quanto ao andamento processual, considerando que foi negado seguimento ao recurso
extraordinário por deserção, tendo em vista a ausência do recolhimento e juntada das guias de
custas estaduais, os caminhos que Valentina tinha eram: agravar a decisão denegatória do
recurso extraordinário na fase do juízo provisório de admissibilidade recursal, no TJ do Rio
Grande do Sul, ou aceitar resiliente a decisão contrária e assistir o encerramento de sua
pretensão. Decidiu agravar.
Interpôs, então, o recurso de agravo contra a decisão denegatória de recurso
extraordinário que é cabível, segundo a legislação processual, da decisão “que inadmitir o
recurso especial ou extraordinário” 264. As razões recursais do agravo foram as mesmas
utilizadas nas razões do recurso extraordinário, esperando a agravante (Valentina) conseguir
“destravar” a ida do recurso extraordinário para o STF por meio do provimento do recurso de
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Essa informação consta dos autos do RE 888.815, fls. 203.
Art. 994 CPC: “São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II - agravo de instrumento; III - agravo
interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso
extraordinário;VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência.
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agravo. Cabe ao relator 265 no STF a análise e julgamento do recurso de agravo da decisão
denegatória de recurso extraordinário. No caso do ARE 266, no processo de Valentina, o sorteio
eletrônico incumbiu ao ministro Luís Roberto Barroso a relatoria. Tendo como data de entrada
no STF o dia quinze de outubro de 2013 e envio dos autos conclusos ao ministro relator o dia
vinte e nove de outubro de 2013, somente foram devolvidos os autos do gabinete do ministro
Barroso no dia treze de maio de 2015. Portanto, após decorridos dezenove meses, Valentina
descobriu que a decisão do relator, tinha sido favorável à sua pretensão, ao menos quanto ao
provimento do recurso de agravo.
Da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, importantes considerações foram feitas,
ainda mais por ser a primeira vez que o STF se debruçaria diretamente sobre a análise da
Educação Domiciliar e sua constitucionalidade. Desta primeira decisão, ainda analisando o
pedido realizado no ARE, o ministro relator fixou as convicções apresentadas na Imagem 15.
Imagem 15 - Convicções iniciais do ministro relator do RE 888.815

Fonte: A autora, 2019.

Tendo fixado em sua decisão inicial as diretrizes fundamentais indicadas na Imagem 15,
com o objetivo de direcionar a discussão sobre Educação Domiciliar na Suprema Corte, o
265
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A escolha do relator, segundo o Regimento Interno do STF, se dá por sorteio eletrônico.
Agravo em Recurso Extraordinário.
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ministro Luís Roberto Barroso, na condição de relator, delimitou os caminhos a serem trilhados
pelo RE 888.815 no STF. Levado a plenário virtual 267, foi reconhecida, por maioria, a
repercussão geral do recurso extraordinário que versa sobre a Educação Domiciliar, tendo em
vista que “constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar (homeschooling) pode
ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio lícito de cumprimento, pela família, do
dever de prover educação” 268. Por ocasião desse plenário, o ministro Luís Roberto Barroso foi
acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Marco Aurélio Melo, Celso Mello,
Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowsky que, entendendo como o relator, reputaram a
questão como constitucional e, portanto, passível do reconhecimento da repercussão geral. Os
ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki foram vencidos, pois não reputavam constitucional a
questão, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber não se manifestaram.
Além da manifestação formal do relator do RE, ministro Luís Roberto Barroso, acostada
aos autos, os ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio Mello também se pronunciaram por
escrito, fazendo juntar aos autos do processo sua manifestação sobre a repercussão geral e sobre
o recurso de ARE.
Para o ministro Teori Zavascki, o pressuposto de admissibilidade não foi atendido nem
pelo agravo, nem pelo recurso extraordinário, o que “inibe o reconhecimento da repercussão
geral”, em que pese não negar a “importância da questão constitucional objeto da impetração”.
Já o ministro Marco Aurélio Mello, amparado em informações prestadas por seu
gabinete, tendo realizado síntese do desenrolar processual até a etapa em que chegou até ele
para apreciação, afirma que a questão do preparo e da insuficiência das custas não está preclusa,
ou seja, ainda é passível de ser apreciada pelo Pleno, quando se examinam, novamente, os
pressupostos recursais. Quanto ao tema de fundo, qual seja a vedação, pela Constituição, da
prática da Educação, sua relevância exige “o crivo do Supremo”, motivo pelo qual manifestouse pela configuração da repercussão geral.
Após essa fase, já reconhecida a repercussão geral da demanda, o relator determinou
que se colhesse o parecer do procurador-geral da república, tendo em vista a natureza social do
direito posto em discussão, qual seja, o direito à educação, bem como a proteção da criança e
do adolescente, principais destinatários dessa verdadeira garantia social que é o direito de
educar-se. No capítulo desta tese que cuidou de ouvir as vozes dos intelectuais da educação que
Trata-se de um especial modo a permitir a deliberação do colegiado supremo por meio eletrônico. Uma vez
tendo manifestado o relator sobre a existência ou não da repercussão geral, a questão será submetida aos
demais ministros por meio eletrônico e estes terão o prazo (regimental) de vinte dias para se pronunciar
(DIDIER e CUNHA, 2016, p. 370-371).
268
Citação retirada do texto da ementa que reconheceu a repercussão geral no RE 888.815.
267
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foram inseridas no processo, foi possível analisar os fundamentos bibliográficos que o
procurador-geral da república, Rodrigo Janot, utilizou para embasar seu parecer no RE 888.815.
Contudo, ainda não se analisou o posicionamento do próprio procurador-geral, na medida em
que é voz própria e privilegiada nos processos que envolvem questões constitucionais, quiçá
rubricadas com a marca da repercussão geral.
Em uma extensa manifestação que somou cinquenta e uma laudas, o chefe do ministério
público federal manifestou-se por meio de acurada pesquisa, inclusive utilizando metodologia
científica para a investigação de um problema, delimitando objetivos, hipóteses e questões para,
ao fim, propor uma tese.
O estudo pormenorizado da voz do Parquet, representada pelo procurador-geral,
Rodrigo Janot, apresenta uma peculiaridade que se alinha às categorias de análise desta
pesquisa, já que a categoria “república” está inserida na própria denominação do cargo ocupado,
qual seja, procurador-geral da república. Sendo assim, supõe-se que esse cargo esteja
intimamente relacionado aos princípios republicanos, mesmo porque, o órgão do ministério
público é fruto do processo democrático que encontra-se em implementação há alguns séculos
no Brasil. Observando a sucessão de textos constitucionais do país, é possível registrar que nem
sempre houve referência expressa ao órgão do ministério público, nem constância quanto à
vinculação do Parquet a um determinado poder instituído. Na Carta Magna de 1988, há
referência explícita ao órgão do ministério público, alocando-o entre as funções essenciais à
justiça, ganhando a sociedade um aliado na defesa dos direitos difusos e coletivos, da criança e
do adolescente e das minorias étnicas e sociais.
Denomina-se procurador-geral da república não por acaso, já que é aquele que
representa a república, é a voz em defesa de tudo que é coisa pública (res + publicæ), é o
procurador do bem comum. Sendo assim, por ser voz da república, tanto se insere no contexto
das categorias de análise deste estudo.
Em apertada síntese, a voz que representa a coisa pública e o bem comum no RE 888.815
afirma que a “educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático” 269, que
a utilização de instrumentos e métodos de ensino domiciliar não encontra fundamento próprio
na CRFB; que os pais não têm autorização, invocando o poder familiar, para negar educação
nos moldes legais, ainda que por escusa de consciência; que a ausência de previsão legal impede
práticas deliberadas de desescolarização; que a Constituição admite a criação de estratégias
269

O procurador-geral da república faz uso de uma citação retirada de MELLO FILHO, José Celso de.
Constituição Federal anotada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 533 que vem a ser o ministro decano do
STF.
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alternativas ao ensino escolar, resguardando-se a socialização e a formação plena do educando;
que é por meio do legislativo o caminho adequado para o debate público desse tema de forte
implicância política; que é o legislativo o locus republicano por excelência para debater e
deliberar sobre assuntos de natureza política.
Após discorrer sobre o que chamou de “processo paradigma”, o procurador-geral da
república, valendo-se, inclusive, do direito comparado, pugna pelo desprovimento do recurso
extraordinário, embora reconheça que seja “constitucionalmente possível a adoção de algum
modelo de eleição do ensino básico domiciliar no Brasil” e que essa solução depende
exclusivamente de lei que venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Seguindo o curso processual, algumas vozes solicitaram ingresso nos autos, na condição
de amici curiæ, com o objetivo de serem ouvidas e terem a oportunidade de influenciar o
convencimento dos ministros do STF na definição dos rumos da Educação Domiciliar. Uma
dessas vozes é a da ANED que, logo depois de expor seus argumentos em prol do
reconhecimento do modelo educacional domiciliar, peticiona postulando a suspensão dos
demais processos que versem sobre a questão discutida, além do proposto por Valentina, para
evitar o risco de serem proferidas decisões contrárias à eventual decisão do STF.
Atendendo a essa solicitação, o ministro Luís Roberto Barroso profere a seguinte
decisão:
Em razão da relevância dos argumentos apresentados e do reconhecimento da
repercussão geral, determino a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional [...] 270

Reconhecida a repercussão geral de uma questão levada à análise e julgamento do STF,
a consequência será a suspensão de todos os demais processos que discutam a mesma
questão 271. No caso em estudo, todos os processos que versem sobre Educação Domiciliar
estariam suspensos até o julgamento final do pedido de Valentina pelo STF. Trata-se de uma
inovação introduzida pela reforma do Código de Processo Civil em 2015. A consequência do
reconhecimento da repercussão geral de uma temática pelo STF e da suspensão dos demais
processo que versem sobre o mesmo tema será a vinculação de todos os demais órgãos do
tribunal, pois passa a existir um “precedente vinculante” (DIDIER e CUNHA, 2016, p. 373). A
suspensão dos processos pendentes seguiu a técnica de julgamento dos recursos extraordinários

270
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Decisão constante dos autos do RE 888.815 STF.
Art. 1.035 § 5º do CPC: “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional”.
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repetitivos 272 e, por consequência, tornou-se precedente obrigatório para as demandas
sobrestadas.
O processo seguiu seu curso legalmente previsto com algumas intercorrências que serão
apresentadas, por questão de organização metodológica, nas subseções seguintes. Tais
intercorrências correspondem à manifestação do poder executivo, à intervenção dos amici
curiæ e às manifestações e votos dos ministros do STF no plenário que julgou definitivamente
a causa que é objeto de estudo nesta pesquisa.
4.2

A voz de Canela/RS: manifestação do poder executivo municipal
No modelo tripartite, sistematizado por Montesquieu em sua obra O Espírito das

Leis (1748), que foi “acolhido como dogma dos Estados liberais” (MARTINS, 2017, p. 1315)
e também se tornou a opção adotada pelo Estado brasileiro desde a primeira Constituição
republicana, de 1891, há uma divisão das funções de governo para que não ocorra uma
concentração de poder afastando-se, assim, “os déspotas e tiranos”. Em busca de um justo
equilíbrio, sem preponderância de um sobre o outro, os três poderes (executivo, legislativo e
judiciário) se harmonizam, ao mesmo tempo em que mantêm a independência inerente às
funções próprias (típicas) de cada um.
Ao poder executivo no Brasil, que tem por chefe na União, o presidente, nos estados e
Distrito Federal, o governador e nos municípios, o prefeito, incumbe, segundo a tripartição dos
poderes estatais, a típica função de administrar e, no caso do presidente, ainda a de representar
o país externamente.
Numa relação jurídica levada ao poder judiciário para que este, de modo imparcial como
se espera, realize o Direito de modo a reconhecer, efetivar ou proteger situações jurídicas
concretamente deduzidas em uma decisão passível de controle, mas apta a se tornar indiscutível
(DIDIER, 2016, p. 155), as partes litigam pedindo uma providência que será efetivada pelo juiz
da causa. Sendo assim, em regra, a relação processual será formada por uma parte que pede,
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O objetivo da técnica de julgamento de casos repetitivos é produzir um precedente obrigatório e não a coisa
julgada sobre a questão repetitiva. Além disso, conferem tratamento prioritário às questões repetitivas que,
hipoteticamente, deveriam ser julgadas dentro do prazo de um ano. No caso de recursos extraordinários
repetitivos, estes são processados e julgados como causa-piloto, donde se fixará a tese a ser aplicada a todos
os demais processos que ficara sobrestados. Forma-se, portanto, um precedente obrigatório a ser seguido
pelos juízos e tribunais em casos que contenham a mesma questão repetitiva (DIDIER e CUNHA, 2016, p.
594).
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por outra parte a quem se pede e por um terceiro, imparcial, designado pela lei 273 para dizer o
Direito e resolver a pendência entre aquele que pede e aquele a quem se pede.
No caso do RE 888.815, iniciado em Canela/RS, Valentina é quem pede. E dirige seu
pedido ao município de Canela/RS, responsável, em razão da natureza de poder executivo, por
administrar o bem público municipal e, entre suas funções, controlar se todas as crianças de
quatro a dezessete anos estão matriculadas e frequentando uma instituição escolar e, assim,
cumprindo a obrigatoriedade de educação que a Constituição Federal exige em nome do projeto
republicano, dos princípios democráticos e para que se efetive o pleno desenvolvimento da
cidadania.
Todavia, o pedido feito por Valentina é para que seja reconhecido a ela o direito de
cumprir a obrigatoriedade de educação na sua própria casa, sem precisar frequentar
regularmente uma escola e, assim, torna-se diretamente relacionado à função que cabe ao poder
executivo municipal com a educação escolar obrigatória. Em razão disso, o poder executivo de
Canela/RS torna-se a autoridade coatora, pois frustra a pretensão de Valentina.
Considerando que já se tratou de quem pede (Valentina) e das motivações para seu
pedido, convém analisar a parte da relação processual a quem Valentina pede que seu pretenso
direito de estudar “na casa” seja reconhecido. O requerido ou o impetrado, neste caso, é o
município de Canela/RS. O poder executivo foi provocado para que satisfaça o direito
pretendido por Valentina, tendo em vista ser ele o responsável pela oferta do direito à educação.
Sendo assim, a pesquisa precisa ouvir a voz do poder executivo de Canela/RS.
Quando do pedido de Valentina ao executivo municipal de Canela/RS, o prefeito era
Constantino Orsolin (PMBD/RS) e a secretária de educação, Marluce dos Santos Fagundes que,
em resposta à solicitação da família Dias, após consulta ao Conselho Municipal de Educação,
adotou em sua manifestação uma postura legalista baseada na decisão do órgão consultivo e na
LDB, orientando que Valentina fosse, imediatamente, matriculada na rede regular de ensino e
que se assumisse o compromisso de sua frequência escolar. Por sua vez, o conselho municipal
de educação Canela/RS, representado por sua presidente, Janete Oliveira da Silva Santos,
emitiu “parecer desfavorável a este método de ensino por considerar que o mesmo não se
encontra regulamentado no Brasil”.
Sendo assim, conclui-se pela natureza absolutamente literal da manifestação do
executivo municipal de Canela/RS, baseada na ausência de regulamentação legal expressa da
273

Sem considerar, nessa generalidade conceitual aqui proposta, o instituto da mediação, por exemplo, em que o
terceiro que decidirá o Direito pode ser eleito pelas partes e não necessariamente por designação legal.
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Educação Domiciliar e frisando a necessidade de matrícula e frequência obrigatórias em
instituição escolar, de acordo com o ECA e a LDB.
Na fase inicial de um processo de natureza mandamental, o rito legal prevê a oitiva do
impetrado, denominado autoridade coatora, logo após a petição inicial ser despachada pelo juiz,
para que preste informações no prazo de dez dias. Entretanto, no mandado de segurança
interposto por Valentina, o juiz da comarca de Canela/RS, desde logo indeferiu a petição
inicial 274. Portanto, não foi oportunizado ao poder executivo municipal, nesse primeiro
momento, manifestar-se prestando informações, uma vez que o juiz da primeira instância
considerou a petição inicial inepta 275, por conter pedido juridicamente impossível, o que
acarreta extinção do processo sem resolução mérito 276.
Da decisão que extinguiu o processo, houve a interposição do recurso de apelação.
Regra geral, haveria a oitiva da autoridade coatora em contrarrazões recursais. Contudo, tendo
em vista a não integração da autoridade coatora na relação jurídica, posto que a motivação da
sentença foi a inépcia da inicial, esta não foi notificada a contra-arrazoar.
Somente por ocasião da interposição do recurso extraordinário, pois fora desprovida a
apelação com base na “inexistência” de previsão legal de ensino na modalidade domiciliar e,
consequentemente, não havendo no caso direito líquido e certo a ser amparado, o poder
executivo de Canela/RE manifestou-se oficial e explicitamente. Nesse arrazoado, os advogados
que assumiram a representação da voz do poder executivo municipal expandiram os argumentos
pela negativa de um eventual direito de Valentina ser educada em casa. Sem fundamentar em
bases científicas, apenas reiterando a literalidade da LDB e do ECA, a voz do município de
Canela/RS frisou que “o ensino domiciliar não pode ser [...] um substituto do ensino escolar”;
que “a escola proporciona o primeiro contato das crianças com a sociedade”; que o “acesso ao
ensino obrigatório [é um] direito público subjetivo” e que “permitir que a criança seja educada
apenas pelos pais, sem a freqüência à escola, viola o direito subjetivo ao ensino obrigatório”;
que a “matrícula [...] não está na esfera de disponibilidade dos pais” e que “não há
recohecimento legal do Sistema Domiciliar Educacional” 277. Tais argumentos não

O juiz da comarca de Canela/RS apoiou-se no art. 10 da lei 12.016/09 que prevê: “a inicial será desde logo
indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
275
O art. 330 § 1º do Código de Processo Civil considera inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou
causa de pedir; quando o pedido for indeterminado, ressalvados os casos de pedido genérico; quando da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e quando contiver pedidos incompatíveis entre si.
276
Art. 485, I do CPC: “o juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;”
277
RE 888.815 STF.
274
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representaram alteração na natureza da manifestação do poder executivo municipal. Em que
pese o alargamento do arrazoado, permaneceram alegações de caráter literal, ou seja,
reforçando a interpretação gramatical feita em relação à LDB e ao ECA.
Depois, quando da interposição de agravo em recurso extraordinário, em razão de ter
sido negado o seguimento do RE, o poder executivo de Canela/RS, mais uma vez, apresentou
contrarrazões a esse recurso, restringindo-se a indicar que o ARE não merecia ser recebido
porque estaria de acordo com “legislação, doutrina e jurisprudência vigentes”. E não mais
voltou a ter voz no processo o poder executivo do município de Canela/RS 278.
Outros representantes do poder executivo foram vozes presentes no RE 888.815, mas
na modalidade de amici curiæ e suas manifestações serão analisadas a seguir.
4.3

Os amici curiæ: outras vozes se integram ao debate
Ampliando conceitos já expostos neste estudo acerca da figura do amicus curiæ 279,

registramos que se trata de um terceiro (que não é parte processual), cuja manifestação em
processos que versem sobre a discussão de constitucionalidade pode ser admitida pelo relator
quando da análise da repercussão geral. Em outras palavras, cuida-se de uma “ferramenta
jurídica” posta estrategicamente a serviço do litígio, com o objetivo de auxiliar na “solução de
problemas complexos e persistentes” (ALMEIDA, 2019, p. 680).
O objetivo da, cada vez mais comum, intervenção dos amici curiæ se dá pelo fato desse
ingresso favorecer a diversidade de atores e argumentos processuais, promovendo uma
ampliação das informações que são oferecidas aos juízes e, com isso, sendo possível impactar
suas decisões (ALMEIDA, 2019, p. 681).
Nos autos do processo de Valentina, ocorreu a manifestação, autorizada pelo STF, de
três instituições na condição de amicus curiae que foram vozes dos poderes executivos do
estado do Rio Grande do Sul, do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do
Distrito Federal (CONPEG) e da Advocacia-Geral da União (AGU). Além dessas, outras duas
instituições solicitaram ingresso como amici curiæ, quais sejam, a Associação Nacional de

Diante da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 888.815, de que o ensino domiciliar é inexistente na
legislação, concluiu-se que ao legislativo caberia sanar essa lacuna. A partir daí, assembleias legislativas de
vários estados, bem como câmaras de vereadores de vários municípios iniciaram processo legiferante para
reparar a falta de regulamentação da Educação Domiciliar.
279
A expressão que indica o amigo da corte, ou do tribunal, aquele que virá para embasar e potencializar sua
decisão é amicus curiae. No plural, o correto será os amici curiae.
278
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Educação Domiciliar (ANED) e o Instituto Conservador de Brasília (ICB), sendo que a ANED
foi admitida por ter sido o seu pedido formulado antes da liberação do processo para inclusão
em pauta, bem como por critérios de representatividade da postulante e pertinência temática,
sendo que se constata abrangência e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas se
comparadas aos demais amici curiæ que foram admitidos. Já com relação ao ICB, embora tenha
o pedido sido formulado tempestivamente, seu ingresso no feito foi indeferido porque o relator
do RE 888.815, ministro Luís Roberto Barroso, não vislumbrou, após análise do estatuto social
do Instituto, representatividade e pertinência temática, condições exigidas para os amici curiæ
ingressarem no feito.
Tratando de cada amicus curiæ em separado, inicia-se pelo estado do Rio Grande do
Sul, representado pela procuradoria-geral do estado, que foi o primeiro a solicitar ingresso na
condição de amicus curiae, tendo em vista a discussão jurídica ter se iniciado em município
afeto à sua administração. Diante da reconhecida repercussão geral que o tema da Educação
Domiciliar alcançou por entendimento do relator do RE 888.815 no STF, ministro Luís Roberto
Barroso, a procuradoria do estado do Rio Grande do Sul justificou seu pedido de ingresso no
processo judicial em razão de manter diversas escolas públicas e de exercer controle e
fiscalização sob esses estabelecimentos de ensino acreditando que possa, assim, colaborar com
o STF para o que entendem como a “melhor solução da questão jurídica” aos debates sobre
homeschooling. E como sustentáculo dessa colaboração, indicou, num único parágrafo, a
análise do filósofo Fernando Savater, já citada e analisada neste estudo, retirada de um jornal
local quando disse que
um dos primeiros objetivos da educação é preservar os filhos de seus pais. Não me
parece bom, portanto, submeter permanentemente os filhos aos pais. A escola ensina
muito mais do que os conteúdos aplicados nela, como a conviver com pessoas que
não temos razões para gostar, e que às vezes até não gostamos, mas que precisamos
respeitar (SAVATER, 2015) 280.

Nota-se, portanto, uma debilitada colaboração advinda da procuradoria-geral do estado
do Rio Grande do Sul, tendo em vista que não se valeu de uma análise profunda e metodológica
quanto à Educação Domiciliar, restringindo-se a indicar, como representante da voz do estado
riograndense sobre essa temática, tão somente uma inferência superficial, ainda que emanada
de um filósofo de notório saber 281.
Disponível em http://www.editoraprojeto.com.br/2015/12/educacao-familiar-e-educacao-escolar/. Acesso 23
dez 2019.
281
Sugere-se ao leitor que retome o capítulo 2 desta pesquisa, quando foi possível adentrar na análise mais ampla
do pensamento do filósofo Fernando Savater.
280
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Pela transcrição da análise do filósofo Fernando Savater, que já foi explorada no
capítulo deste estudo que cuidou de analisar os intelectuais da educação que tiveram as vozes
inseridas no processo movido por Valentina, extrai-se o posicionamento do poder executivo do
estado do Rio Grande do Sul, no sentido não favorável à liberdade educacional fora da
instituição escolar.
Já a União, poder executivo do ente federal, também requereu ingresso na qualidade de
amicus curiæ nos autos do RE 888.815, representada pela Advocacia-Geral, instituição de
natureza constitucional, elencada entre as funções essenciais à justiça e responsável pelas
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do poder executivo 282.
Durante a análise do pedido de Valentina para estudar “na casa” e não na escola, o poder
executivo do Brasil esteve sob o comando de três diferentes governantes. Em 2012, quando o
processo foi distribuído na comarca de Canela/RS, o país estava sob a condução da presidente
Dilma Vana Roussef (PT/RS) 283. Com seu impeachment, em agosto de 2016, o vice-presidente
que fora eleito com ela, Michel Miguel Elias Temer Lulia (MDB/SP), assumiu o controle do
palácio do planalto e de tudo o que dele decorre. Em 2019, pelo voto direto, tomou posse o 38º
presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PSL/RJ) 284. Nos níveis estaduais e municipais,
também diversos foram os representantes políticos do poder executivo, ou seja, governadores
e prefeitos 285.
Vasconcelos e Boto (2020), também registraram essa transição política enquanto
corriam os trâmites do RE 888.815. Segundo as pesquisadoras,
Com uma trajetória que remonta ao ano de 2012, e com cinco PLs apensados a ele, o
PL nº 3.179/2012 já passou por diferentes circunstâncias, entre elas mudanças no
contexto político em que está inserido, transformando-se de um Projeto de Lei
inexpressivo, voltado às minorias com poucas chances de qualquer aceitação –
embora tendo recebido parecer favorável da relatora deputada professora Dorinha
Seabra Rezende –, a foco principal da agenda política do governo, que tem apensado
um PL do executivo e que representa uma das nomeadas “prioridades” do período
Bolsonaro (VASCONCELOS e BOTO, 2020, p. 11).

Atualmente o Advogado-geral da União é André Luiz de Almeida Mendonça. Informações disponíveis em
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/157101. Acesso 23 dez. 2019.
283
Atualmente, Dilma Roussef integra o diretório do Partido dos Trabalhadores no estado de Minas Gerais.
284
Atualmente, Jair Bolsonaro desfiliou-se do PSL e está idealizando a criação de um novo partido, o Aliança
pelo Brasil.
285
Essa informação foi inserida na pesquisa, a fim de permitir ao leitor refletir e tirar conclusões acerca da
diferença de posicionamentos, caso realmente existam, das manifestações do poder executivo, quanto à
natureza política do discurso a partir dos representantes políticos eleitos para a chefia do executivo, seja
federal, estadual ou minicipal.
282

190

No que diz respeito aos procuradores-gerais dos estados e do Distrito Federal, estes
desempenham a função específica de serem representantes judiciais do estado-membro para o
qual foram empossados. São agentes políticos detentores de cargo público, cujas manifestações
visam o bem comum e não a vontade particular do chefe do executivo ao qual estão vinculados
para representação judicial. No exercício de suas atribuições, as procuradorias dos estadosmembro tornam-se elementos indispensáveis ao desenvolvimento e preservação da democracia,
dos direitos fundamentais e da ordem social 286.
Diante da natureza funcional dos procuradores-gerais dos estados e Distrito Federal,
analisar suas manifestações permite identificar as vozes dos estados-membros, bem como as
bases democráticas, republicanas, de liberdade e cidadania em que se sustentam tais
manifestações.
Além da procuradoria-geral do estado do Rio Grande do Sul, já tomada para exposição
e análise anteriormente, as demais procuradorias dos estados, através do Colégio Nacional de
Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG), também solicitaram
ingresso no processo RE 888.815 após a declaração de repercussão geral deste, objetivando, na
condição de amici curiæ, poderem intervir representando as vozes dos estados-membros. Nesse
sentido, em um parecer técnico e substancialmente profundo, do ponto de vista da extensão
argumentativa, o CONPEG apresentou, conforme o Quadro 12, abaixo, as seguintes alegações:
Quadro 12 - Alegações do CONPEG sobre Educação Domiciliar na condição de amicus curiae

METAJURÍDICO 288

CRITÉRIO

ALEGAÇÕES DA CONPEG 287
“um dos primeiros objetivos da
“educação é dar aos filhos a
educação é preservar os filhos de seus
possibilidade de se livrarem da
pais”
influência permanente de seus pais”
“sou contra as pessoas que dizem
“não se pode admitir que os pais,
‘educarei meus filhos em minha
discordando de diretrizes pedagógicas,
casa’. Isso é o contrário de
retirem os filhos do ensino regular e
educação, porque a escola é
forneçam o ensino que se lhes pareça
educadora em si mesma”
apropriado”
“a educação familiar é
“não se pode admitir que os pais deem
imprescindível, mas é [...] aleatória
um conhecimento parcializado aos seus
[porque será para] quem teve a sorte
filhos, porque o Estado tem o dever
de ter pais que eram educadores [...]
legal de zelar para que as crianças de
e isso é uma sorte extraordinária, é
hoje sejam no futuro cidadãos
muito melhor do que ganhar na
conscientes e com conhecimento mais
loteria, mas é uma sorte”
amplo possível”

Ideias baseadas no estudo de Marcelo Mendes, O procurador do estado e seu status funcional à luz do
direito administrativo, disponibilizado pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado no link
https://anape .org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/004_046_MARCELO_MENDES_2307200909h28m.pdf. Acesso 26 nov 2019.
287
Baseadas exclusivamente nas afirmações do filósofo e professor Fernando Savater.
288
Baseado numa análise não convencional do ponto de vista jurídico, ou seja, que não se ampara em
jurisprudência, por exemplo.
286
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Quadro 12 - Alegações do CONPEG sobre Educação Domiciliar na condição de amicus curiae

PRAG
MÁTICO

NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS

DIREITO
COMPARADO

CRITÉRIO

ALEGAÇÕES DA CONPEG 287
“na escola, o que há são relações cívicas.
“viver numa democracia moderna quer
[...] a escola, em si mesma, é mais
dizer conviver com costumes e
educadora do que o conhecimento
comportamentos que se desaprovam”
ensinado dentro dela”
O parecer se limita a transcrever itens da manifestação anterior no processo da lavra do
ministério público federal e tece brevíssimos comentários acerca de países onde há
previsão da prática de Educação Domiciliar, na tentativa de desmerecer cada uma
dessas previsões;
Transcreve, sem tradução, uma decisão do Tribunal Federal Constitucional alemão de
sete laudas para culminar na afirmação de que “é uma falácia a afirmação de que o
ensino domiciliar tem necessariamente alguma correlação com o fato de que
determinado país é desenvolvido”, já que a Alemanha, por exemplo, veda
expressamente o ensino domiciliar.
“a ideia do homeschooling promove [...]
“a escola [...] é um espaço de convívio. [...]
que a escola passa a ser desnecessária
educação fornecida exclusivamente em
porque a educação domiciliar teria
casa, [...] nunca será verdadeiramente
condições de supri-la e ter um caráter de
completa, porque sempre ausente estará o
completude”
fenômeno da socialização”
“a prática do homeschooling é feita à
“o sistema jurídico brasileiro não comporta
margem do sistema [...] [e] não se
uma educação que exclua a criança ou o
submete a qualquer tipo de controle”
adolescente do convívio da escola”
Reproduz trechos selecionados da tese dos procuradores-gerais dos estados no mandado
de segurança n. 7.407/2001 do STJ, destacando-se, para análise metodológica nesta
pesquisa:
• “os filhos não são dos pais”;
• “o direito à educação tem como meta o ‘preparo para o exercício da cidadania’”;
• “a escola [precisa de] diretrizes traçadas pelo Estado”
“aulas exclusivamente em casa”

Na perspectiva de atuarem visando a preservação do interesse público, os procuradoresgerais dos estados e do Distrito Federal materializaram as vozes do executivo estadual e,
considerando a natureza de sua manifestação na condição de amici curiae, apresentaram
contrariedade à viabilidade da Educação Domiciliar como modalidade alternativa de educação
para o ensino no país. Contudo, os argumentos desses agentes políticos estatais parecem indicar
que o poder executivo, por eles representado, deixou de considerar que as famílias que
reclamam o direito de educarem pessoalmente os próprios filhos também são público dos
estados-membros e, por conseguinte, também podem querer que o Estado, que as tutela e que
as limita, saiba estar ao lado de seus interesses na condição de minoria social.
Entretanto, foi possível confirmar a tendência de natureza política que alcançou essa
temática da Educação Domiciliar. Tão logo inaugurou-se a 56ª legislatura, em 2019, o poder
executivo federal encaminhou, por meio do ministério da mulher, da família e dos direitos
humanos, um novo PL tratando da Educação Domiciliar, o PL n. 2.401/2019. Pela primeira vez,
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o executivo era autor de uma proposta para regulamentar o direito de estudar “na casa” e não
obrigatoriamente na escola.
Com base nessa mudança de posicionamento, nascida a partir da nova representação
política do poder executivo federal, é de se supor que a discussão atual sobre Educação
Domiciliar esteja sendo usada como ponto de divergência e disputa político-partidária, já que
os deputados e senadores alinhados com a proposta governista, dita conservadora, apoiam a
iniciativa do PL n. 2.401/2019 apresentado pelo poder executivo, em detrimento de outras
pautas consideradas mais urgentes no que tange à Educação. Em contrapartida, agremiações
partidárias que, anteriormente, chegaram a se manifestar a favor da Educação Domiciliar tendo,
inclusive, sido autores de projeto de lei, agora, porque são oposição política ao governo,
propuseram, pela primeira vez, um PL que é completamente oposto aos que até então foram
apresentados e se ocuparam de regulamentar, de alguma forma, o ensino em casa 289.
Não bastasse a proposta de autoria do próprio poder executivo, observa-se que começa
a ocorrer no Brasil um movimento muito próximo do narrado por Kimberly Yuracko que
constatou, nos Estados Unidos, que o poder legislativo americano passou a ser pressionado com
ligações, mensagens e visitas aos gabinetes dos deputados, fazendo com que a regulamentação
do homeschooling nos EUA se tornasse cada vez mais branda, conforme a pressão ia sendo
exercida pelos parlamentares. Segundo ela, agora, praticamente inexiste supervisão em alguns
estados (YURAKO, 2008). Sendo assim, a população dos EUA encontrou um modo próprio de
influenciar o poder legislativo para a regulamentação da Educação Domiciliar em conformidade
com as expectativas dos adeptos dessa prática com os filhos.
Esse poder de influência vem sendo observado também no Brasil e realizado pelas
famílias que educam em casa, tanto no legislativo quanto no executivo. A título de exemplo
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O PL n. 3.518/2008 foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, representado pelo Dep. Henrique Afonso
que, na atual legislatura não é mais congressista. O ex-deputado Henrique Afonso é professor e já foi diretor
de escola e presidente de sindicato de professores, além de coordenador do MST e pedagogo, sendo autor de
dois trabalhos que merecem registro: Qualidade da educação: da escola que temos à escola possível
(seminário proposto na câmara dos deputados) e Em defesa da vida e da família (painel que aconteceu
durante o mandato do deputado). Em conjunto com o Dep. Miguel Martini (PHS/MG), falecido em 2012,
ambos defenderam na câmara dos deputados que fosse autorizado o ensino domiciliar, de modo a proibir que
o Estado criasse obstruções a essa modalidade educacional. Recentemente, em 28/05/2019, a Dep. Natália
Bonavides (PT/RN) apresentou PL para que se estabeleça que a Educação Domiciliar não possa substituir a
frequência à escola. Em 2008, parece que a ideologia defendida pelo Partido dos Trabalhadores comportava
um PL acerca da liberdade de as famílias educarem os próprios filhos sem enviar a uma escola
necessariamente, em que pese o Dep. Henrique Afonso ter sido, mais tarde, expulso do Partido dos
Trabalhadores por não se posicionar a favor do aborto, não estando, portanto, sintonizado com as pautas
progressistas dessa agremiação partidária. No entanto, o que se constata é que, em 2019, essa ideologia
desapareceu, tendo em vista a mudança de bandeiras e de lutas. Em razão dessa observação é que conclui-se
pela natureza político-partidária dessa disputa, deixando de levar em consideração, de verdade, os direitos
fundamentais e o melhor interesse da criança e do adolescente.
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empírico, nota-se que os parlamentares vêm sendo instados a tomar um posicionamento em
relação à temática homeschooling em razão da provocação que os adeptos têm se movimentado
em realizar. Prova disso são as diversas audiências públicas que já foram realizadas no
congresso nacional intentando sensibilizar parlamentares acerca da causa, sob o prisma das
famílias educadoras, conforme o quadro analítico exemplificativo que se segue, o qual pontua
e descreve a ocorrência dessas audiências no âmbito das vozes do legislativo federal 290.
O próprio poder executivo brasileiro atual vem se mostrando uma voz ativa em prol da
Educação Domiciliar junto ao legislativo, ao incentivar a cobrança e atuação dos congressistas
como é possível observar da notícia veiculada pelo link oficial de notícias da câmara dos
deputados na Imagem 16.
Imagem 16 - Print de notícia sobre o incentivo do poder executivo federal ao ativismo
parlamentar relativo à Educação Domiciliar

Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/554791-deputados-defendem-educacao-domiciliar-com-criacaode-frente-parlamentar/ Acesso 18 nov 2019.

De acordo com a agência de notícias desse órgão federal, o ministério da mulher, família
e direitos humanos incentivou os simpatizantes da Educação Domiciliar a conversarem com os
parlamentares dos estados de cada um, com o objetivo de, esclarecendo-os sobre a demanda,
acelerar o processo legislativo e, consequentemente, a aprovação da demanda. Seria, segundo
a ANED, o lançamento dessa frente parlamentar, uma sinalização aos três poderes estatais a
fim de dar visibilidade à minoria social por trás do homeschooling 291.

No âmbito dos estados da federação também ocorrem tais audiências como, por exemplo, em Santa Catarina,
na ALESC e em São Paulo, na ALESP.
291
Informações obtidas em : https://www.camara.leg.br/noticias/554791-deputados-defendem-educacaodomiciliar-com-criacao-de-frente-parlamentar/ Acesso 18 nov 2019.
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Apurou-se que essa frente parlamentar, lançada no dia 02/04/2019, já recebeu o apoio
de 240 deputados federais de, praticamente, todas as agremiações partidárias registradas, ou
seja, 46,8%, aproximadamente, da câmara dos deputados já demonstrou ao menos simpatia
pela defesa do direito reivindicado pelo grupo de famílias que educam os próprios filhos em
casa. Nota-se uma crescente mobilização desse grupo nos espaços sociais, na mídia popular,
em redes de relacionamento e, por fim, também junto ao poder legislativo, especialmente após
a decisão no RE 888.815 pelo STF, no sentido de que o que faltaria a essas famílias seria a
regulamentação legal. A articulação visa sensibilizar a sociedade e os parlamentares à causa da
Educação Domiciliar, com base nos princípios que norteiam a democracia, materializada pelo
exercício da liberdade de manifestação de interesses, assim como pelo exercício da cidadania,
na medida em as famílias educadoras agem na plenitude de seus direitos, especialmente,
políticos e sociais. Em uma dessas articulações, várias famílias educadoras estiveram na câmara
de deputados para apoiar e cobrar posicionamento a favor da Educação Domiciliar dos
parlamentares como se observa na Imagem 17.
Imagem 17 - Famílias no lançamento da frente parlamentar em defesa da
Educação Domiciliar

Fonte: https://www.camara.leg.br/internet/bancoimagem/banco/2019/04/img2019040
2173757596.jpg Acesso 18 nov 2019.

A estratégia de pressionar o poder legislativo, e também o poder executivo, para
reconhecimento e aprovação da Educação Domiciliar se intensificou especialmente após a
provocação feita pela decisão do STF com relação à necessidade de regulamentação do direito
das famílias educarem os próprios filhos de forma diversa do envio a uma instituição escolar.
O exercício da cidadania vem se materializando nessa “pressão”, por meio de uma participação
social, ainda que de um grupo considerado minoria. E, justamente por ser uma minoria social,

195

acredita-se que mereça um olhar pelo viés democrático e republicano que garante o equilíbrio
e a igualdade entre as pessoas para que exerçam sua liberdade, seja de que natureza for: política,
sexual, profissional e, da mesma forma, educacional.
Se, por um lado, o poder executivo municipal de Canela/RS, a procuradoria-geral do
estado do Rio Grande do Sul, o CONPEG, que reúne todos os procuradores-gerais de todos os
estados brasileiros e o Distrito Federal e a Advocacia-Geral da União ingressaram na demanda
proposta por Valentina na condição de amici curiæ, a fim de garantir o equilíbrio técnico e o
discernimento adequado em apoio à Suprema Corte, faz-se necessário considerar o ingresso da
ANED, também na qualidade de amicus curiæ.
Em abril de 2016, representada pelo advogado Édison Prado de Andrade292, a ANED
requereu intervenção na condição de amicus curiæ. O relator do RE 888.815, considerando a
representatividade da postulante e a pertinência temática, além da necessidade de “abrangência
e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas” deferiu o ingresso da associação civil, cujos
objetivos principais são a “defesa da regulamentação da educação domiciliar” e a promoção de
“informação sobre educação domiciliar”, conforme previsto em seu estatuto social.
Considerando que os aspectos estruturais da ANED já foram tratados em capítulo
anterior deste estudo, restringir-se-á agora apenas às razões apresentadas pela associação
especificamente tratando de sua colaboração como amicus curiæ nos autos da ação judicial
movida por Valentina.
Foram setenta e uma laudas que se propuseram a expor os mínimos pormenores,
propondo a tese para reconhecimento do modelo educacional da Educação Domiciliar, com o
objetivo de auxiliar a Suprema Corte na solução de uma temática complexa e que ultrapassa os
limites subjetivos da demanda contida no RE 888.815.
Considerado a extensão do arrazoado da ANED na condição de amicus curiæ, tornarse-ia extenuante uma exposição e análise descritiva das setenta e uma laudas. Sendo assim,
opta-se por uma estratégia metodológica que se propõe a relacionar alguns pontos das alegações
apresentadas às categorias de análise da pesquisa, expondo o resultado através do Quadro 13.
Quadro 13 - Alegações da ANED em relação às categorias de análise da pesquisa
LIBERDADE

REPÚBLICA

DEMOCRACIA

CIDADANIA

Tem-se adotado uma
postura extremamente
restritiva quanto ao melhor
interesse das crianças

O caso do processo se
relaciona à identidade
do Estado brasileiro
porque reafirma seu
caráter republicano

Sendo um Estado
Democrático, o Brasil
fundamenta-se no pluralismo
político, no bem-estar de
todos sem preconceito ou
discriminação

O papel da família é
essencial na realização dos
valores buscados pela
educação, que não se
resume à escolarização

292 O advogado Édison Prado de Andrade também é professor e defendeu, em 2014, tese doutoral na USP com
o título “A Educação Familiar Desescolarizada como um Direito da Criança e do Adolescente: relevância,
limites e possibilidades na ampliação do Direito à Educação.
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Quadro 13 - Alegações da ANED em relação às categorias de análise da pesquisa
LIBERDADE

REPÚBLICA

Busca-se modelos de
ensino e de educação
desprendidos da hegemonia
da educação escolar e da
intervenção estatal

Escolas elitizadas,
assim como clubes,
condomínios e
shoppings centers,
negam o ideal
republicano porque
não se prestam à
propagação da coisa
pública (de todos)

Quanto mais
individualizada a educação,
mais efetiva ela será
gerando o neologismo do
princípio da
“individualização da
educação”

A Constituição
expressamente elevou
a família como base da
sociedade (e não a
escola), mas,
teoricamente, o lugar
institucionalizado da
educação é a escola e
não a família, havendo
incompatibilidade
entre os princípios
republicanos e a
previsão constitucional

A sociedade brasileira é
plural e, por isso, adotou
uma constituição liberal e
prima pelo neutralismo
político

A principal função da
família é a proteção
dos direitos e
interesses das crianças,
mas o Estado disputa
essa função através do
controle dos espaços
do conhecimento

O princípio educacional do
pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas
significa que os mais
variados pontos de vista
sobre educação devem ser
permitidos

A escola não é e não
poderá ser a única instância
educadora, mas apenas uma
das opções diante da
variada gama de
concepções pedagógicas
Princípio da liberdade
educacional que consiste na
liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e
divulgar pensamento, arte e
saber sendo uma garantia
contra a arbitrariedade
estatal na educação

Considerando a
violência social, a
escola aparece não
apenas como uma de
suas vítimas, mas ela
mesma como causa da
violência física ou
simbólica

DEMOCRACIA

CIDADANIA

O princípio da dignidade da
pessoa humana é atingido
quando não se considera o
individualismo e a autonomia
e só se preza a coletividade e
o controle pelo Estado

Uma educação massificada,
disfarçada na
obrigatoriedade/universaliz
ação, pode servir como
instrumento de difusão e
implementação de ideias
afastadas da tríade cidadã:
liberdade, participação e
igualdade

A escola se tornou violadora
do direito das crianças à
dignidade e ao respeito, pois
nela a educação é provida de
forma massificada, deixando
de observar as especificidades
de cada criança

A sociedade plural
brasileira protege as mais
diversas formas de vida e
visões de mundo no
fundamento do pluralismo
político. Por ele,
ultrapassou o monismo
estatal e o cidadão tem
garantida sua liberdade
contra interferências
estatais

É dever do Estado proteger as
crenças e convicções
minoritárias da sociedade em
face de qualquer forma de
assimilação forçada

Com base na cidadania
multidimensional, a
formação de cada ser
humano é um direito
personalíssimo e, por isso,
não caberia ao Estado
responsabilizar-se pela
educação dos indivíduos

A educação escolar refletirá
as concepções valorativas da
elite intelectual ou do poder
constituído de determinada
época e esse elitismo opõe-se
à essência da democracia

Não se pode confundir
educação compulsória
(garantia humana das
crianças) com
escolarização compulsória
(imposição violadora da
liberdade), sob pena de
atingir a cidadania, posto
que esta e a liberdade são
inseparáveis

Famílias das mais diversas
classes sociais compõem o
movimento social pela
educação familiar
desescolarizada, não se
constituindo um movimento
elitizado

O direito à educação não se
confunde com o dever à
escolarização, pois esses
conceitos devem ser
analisados à luz do melhor
interesse da criança

A imposição da educação
escolar como único modelo
aceitável de educação e a
proibição de outros modelos
educacionais viola a
dignidade da pessoa humana
e o pluralismo

Na maioria das vezes, a
Educação Domiciliar forma
adultos que exercem sua
cidadania de maneira muito
mais efetiva que aqueles
educados em ambiente
escolar
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Quadro 13 - Alegações da ANED em relação às categorias de análise da pesquisa
LIBERDADE

REPÚBLICA

DEMOCRACIA

A liberdade educacional
dos alunos escolarizados é,
quase sempre, nula

Há forte correlação entre o
nível de democracia de um
país e sua liberdade
educacional: os países com
menor liberdade educacional
têm regime ditatorial e os
países com maior liberdade
educacional são democracias
plenas

Pelo princípio da
subsidiariedade, o Estado
está autorizado a atuar para
prover os direitos sociais
que a família não tenha
condição de prover por
seus próprios meios

Nem pesquisas, nem
literatura acadêmica
internacional encontraram
indícios de que a Educação
Domiciliar promova a
sectarização ou socialização
deficiente

Cabe ao próprio indivíduo
educar-se e ao Estado a
possibilidade de verificar e
controlar se o indivíduo
está educando-se
Fonte: A autora, 2019.

Num sistema político
democrático, por natureza
aberto e plural, é necessário
compreender e valorizar o
direito das minorias

CIDADANIA

Além dos pontos destacados para compor a relação entre as afirmações da ANED e as
categorias de análise deste estudo, expostas no Quadro 13, constou do longo arrazoado deste
amicus curiæ farta fundamentação ao direito pretendido por Valentina e por todas as famílias
associadas à ANED de educar-se “na casa” contida em documentos nacionais 293 e em tratados
internacionais que o Brasil é signatário 294.
Cuidou, ainda, de fornecer subsídios ao STF acerca da socialização, tantas vezes usada
como impeditivo para a prática da Educação Domiciliar, na medida em que afirma-se que, sem
ser na escola, não há verdadeira e eficaz socialização. Baseada em estudos internacionais, de
autores conceituados 295 quanto ao homeschooling, a ANED afirmou 296: que os educados em
casa apresentam resultados de ensino-aprendizagem e sociabilidade iguais ou superiores às
crianças e adolescentes da escola tradicional; que desenvolvem uma gama ampla de habilidades
sociais ao longo da sua formação básica por causa das atividades extracurriculares; que
participam com mais intensidade das lideranças estudantis quando ingressam na universidade;

Interpretações próprias extraídas da Constituição da República, da LDB e do ECA, por exemplo.
Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), Convenção dos Direitos da Criança (1989), Pacto de
San José da Costa Rica (1969).
295
Brian D. Ray, Robert Kunzman, Milton Gaither, Larry Edward Shyers, Gary Knowles, James Muchore, Joe
Sutton, Rhonda Galloway, Gayla Batterbee, Skylar Kingston, Richard Medlin, Jeremy Uecker, Deani Van
Pelt, Patricia Allison e Derek Allison.
296
Todas essas afirmações são resultantes de pesquisas científicas realizadas nos EUA e no Canadá, a fim de
investigar a categoria da socialização entre os que estudam “na casa” e o que estudam na escola.
293
294
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que entre crianças de oito a dez anos, em Educação Domiciliar, há um menor número de
comportamentos antissociais do que entre as crianças que estudam em escola pública; que a
Educação Domiciliar contribui para um senso forte de independência e autodeterminação das
pessoas que atingiram a vida adulta; que demonstram índices mais altos de motivação e
autonomia, considerando a interação e a convivência familiar comparados a sujeitos dos centros
urbanos capitalistas; que não há diferença estatística quanto aos valores familiares e escolares
quando as famílias que educam em casa ou que enviam para a escola são questionadas sobre a
escolha dos filhos quanto aos valores em que vai acreditar; que adultos que foram educados em
Educação Domiciliar votam mais que a média nacional nos EUA e no Canadá e que são mais
propensos a serem voluntários em organizações cíveis; e que, no Brasil, já surgem críticas 297 à
terceirização da educação de crianças por causa da inserção precoce em creches e escolas,
contribuindo para a formação precária da saúde psíquica e física, gerando consequências
sociais.
A ANED finalizou sua contribuição para o esclarecimento de diversas dúvidas
relacionadas à Educação Domiciliar tratando do princípio fundamental da liberdade de
consciência e de crença. Em especial, baseou sua fundamentação no documento papal Carta
Encíclica Divini Illius Magistri, já analisada quando essa pesquisa se deteve na compreensão
das vozes dos intelectuais a respeito da Educação Domiciliar.
E assim, o RE 888.815 contou com a contribuição de várias entidades relacionadas aos
interesses intrínsecos da Educação Domiciliar, de modo a ampliar o campo de informações e
constatações para o melhor julgamento possível pelo STF, cumprindo as razões para o ingresso
dos amici curiæ nas causas de repercussão geral da matéria constitucional.
Antes de adentrar nas últimas e definitivas vozes do processo de Valentina, merece
registro a atuação, no dia do julgamento em Plenário do STF, das sustentações orais feitas pelos
representantes dos amici curiæ que, segundo o RISTF, têm quinze minutos para se manifestar.
Também usou da palavra o vice procurador-geral da república.
Pela ANED falou o advogado Gustavo Afonso Saboia Vieira que enfatizou a natureza
de direito fundamental envolvida na demanda. Trouxe dados sobre o cálculo do índice de
liberdade educacional, estando o Brasil na 58ª posição num total de 106 países. Destacou os
princípios constitucionais da autonomia familiar na escolha do tipo e métodos de educação a
ser dada aos filhos, do pluralismo político, da liberdade educacional e do pluralismo
pedagógico. Enfatizou a redação dos tratados internacionais sobre educação e que nenhum deles
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Sobre esse assunto, confira o livro A criança terceirizada, de José Martins Filho, professor da Unicamp.
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menciona a necessidade de matrícula em escola. Lamentou o fato de muitas famílias serem
ameaçadas e acusadas de violação no exercício do poder familiar, em que pese o Estado é quem
tem o dever de servir aos seus cidadãos e não o contrário.
Pelo CONPEG falou o procurador-geral do estado de Mato Grosso, Ulisses Schwarz
Viana. Mantendo a mesma linha do parecer anterior, quando do ingresso do CONPEDG na
condição de amicus curiæ, a voz do poder executivo dos estados pontuou que se trata de um
hard case, tamanha a complexidade do tema. Teme os efeitos não positivos de se importar
institutos de outros países, já que homeschooling é novo e desconhecido no Brasil. Enfatizou a
necessidade de uma atuação conjunta, e não excludente, entre o Estado e a Família, bem como
a impossibilidade de uma liberdade educacional num contexto de liberdades absolutas.
Destacou que a maior preocupação dos estados-membros é com a consequência prática do
homeschooling, devido à luta por uma escolarização inclusiva, pela socialização numa
sociedade plural e democrática, além do perigo do trabalho infantil e o gasto de recursos
públicos com a fiscalização dessa prática. Sugere que as famílias educadoras integrem-se como
voluntárias nas escolas públicas para torná-las melhor.
A ministra Grace Mendonça, titular da AGU, falou em nome da União destacando a
relevância da questão e a necessidade de atuação conjunta da Família, Estado e Sociedade no
processo educacional. Fundamentou, com base exclusivamente no texto constitucional, o dever
do Estado para a oferta da educação escolar e controle da frequência obrigatória. Mencionou a
inafastabilidade do ambiente escolar como locus privilegiado de experiências sociais, jamais
podendo ser substituído pelo ambiente familiar, por mais profícuo e responsável que este seja,
além de comentar sobre os casos de violência contra crianças que ocorrem, majoritariamente,
no espaço familiar. E finalizou com a preocupação do controle estatal gerado pela necessidade
de fiscalização.
Por fim, o vice procurador-geral da república, Luciano Mariz Maia, posicionou-se no
sentido de ser a Educação Domiciliar uma volta ao passado e não propriamente uma
modernidade. Fez alusão à indispensabilidade do processo de socialização e à obrigatoriedade
da educação. Registrou que, numa democracia, a corte de justiça não faz somente a vontade da
maioria, mas também se ocupa de olhar a vontade da minoria, com absoluto respeito.
4.4

Enfim, as vozes derradeiras: as manifestações e votos dos ministros do STF
O Supremo Tribunal Federal é a última instância do poder judiciário brasileiro. É linha

de chegada para aquele que se dispõe às agruras de um processo judicial. É o momento extremo
de uma história que, possivelmente, vem de longe, deixou marcas, dores, sacrifícios,
frustrações, vitórias passageiras e encontra seu capítulo final “encenado” pelos onze ministros
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da toga preta. Nessa que já foi a “casa da suplicação”, continua sendo depositada a esperança
da justiça entre os homens, já que, depois desse degrau supremo, somente a “justiça divina”
poderá ser alcançada.
Em matéria constitucional, compete precipuamente ao STF a guarda da lei máxima e de
seus valores e princípios, mas o Tribunal Supremo não deixa de exercer sua função judicante
cotidiana através das demandas que desembarcam em Brasília por meio dos recursos
extraordinários, das reclamações constitucionais, dos habeas corpus e de outras súplicas ao
derradeiro Tribunal.
De acordo com o Regimento Interno do STF, o julgamento do recurso extraordinário
em Plenário, dirigido pelo presidente do Tribunal, terá lugar quando a questão constitucional
discutida oferecer repercussãgo geral 298. Após definida a repercussão geral, o relator julga o RE
ou pede dia para seu julgamento. E, assim, o relator do RE 888.815, ministro Luís Roberto
Barroso, pediu dia para julgamento. E o dia foi marcado: 06/09/2018. O epitáfio da história da
menina Valentina que, de Canela, chegou a Brasília pedindo pra estudar “na casa”, pois não
queria estudar como as outras, na escola, seria, enfim, escrito.
Iniciada a sessão plenária no dia 06/09/2018, a ministra Cármen Lúcia, predidindo,
apregoa o RE 888.815 e dá início ao julgamento da demanda, começando a escrever o último
capítulo da história de Valentina na justiça brasileria em busca da liberdade edudadional de
estudar segundo os princípios da diversidade de concepções pedagógicas e do pluralismo
político. Como não foi o primeiro processo da pauta de julgamentos, o tempo não foi suficiente
para ouvir a manifestação de todos os ministros, mas apenas os pronunciamentos dos
representantes dos amici curiæ (ANED, AGU e CONPEG) e do ministério público federal,
além do voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso. Retomado o julgamento na sessão do
dia 12/09/2018, falaram, pela ordem, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa
Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Dias Toffoli e
Cármen Lúcia 299/ 300.
Exarados e publicados todos os votos, em busca de um instrumento metodológico que
pudesse, da melhor forma possível, apresentar o teor da manifestação dos ministros do STF que
se pronunciaram no plenário de julgamento do RE 888.815, concluiu-se pela apresentação

São questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassam os
interesses subjetivos das partes.
299
O ministro Celso de Mello, decano, esteve ausente a essa sessão plenária por questões de saúde.
300
Esta foi, também, a última sessão plenária sob a presidência da ministra Cármen Lúcia que se despediu do
cargo para assunção, já em próxima sessão, do ministro Dias Toffoli.
298
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através do Apêndice B que demonstra, com auxílio do recurso da imagem, um resumo das teses
apresentadas e defendidas por cada ministro
Após longo debate, que se estendeu por duas sessões plenárias no STF, sendo a segunda
delas completamente tomada pela discussão acerca da Educação Domiciliar e tendo chegado a
quase seis horas de acirradas manifestações dos ministros que compõem a mais alta corte do
poder judiciário no Brasil, o tema foi, por todos os votos, indicado como de fundamental
importância justamente por ser a educação meio para a efetivação de princípios tão caros e
perseguidos na história do país como, por exemplo, a igualdade, a democracia, a liberdade e a
cidadania.
Já era noite adentro daquele 12/09/2018 quando o capítulo final da discussão jurídica
sobre Educação Domiciliar, pela primeira vez tendo alcançado o Supremo Tribunal Federal,
estava se desenrolando. Os tantos anos que Valentina, sua Família e outras Famílias educadoras
aguardaram por um pronunciamento que os tirasse da clandestinidade, que os reconhecesse
como cumpridores do dever/direito à educação, que lhes permitisse assumir, mesmo que na
condição de minoria vulnerável, um caminho diverso para atender o preceito educacional
previsto constitucionalmente, estavam prestes a se encerrar. Desde 1994 301, portanto há vinte e
cinco anos, há uma expectativa dessas famílias para o reconhecimento do que consideram como
direito próprio da Família: escolher a melhor forma de educação para submeter os filhos.
Após o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que aconteceu na sessão plenária
do dia 06/09/2018, as Famílias educadoras viveram uma semana inteira de apreensão e
esperança. Diziam-se “vencedores da primeira parte de uma grande batalha” e comemoravam
a “vitória da família”. Manifestações nas redes sociais da ANED, por exemplo, davam conta da
luta que vinha sendo travada pela liberdade das Famílias e do sentimento de alívio e
expectativas positivas diante daquele voto tão promissor. Contudo, o sentimento de alento e
aquele estado de ânimo, coragem e vigor durou exatamente uma semana. Ao final da sessão
plenária do dia 12/09/2018, toda a esperança de Valentina e de, pelo menos, outras sete mil
famílias havia se dissipado.
A decisão da Suprema Corte fixou a tese de que “não existe direito público subjetivo do
aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”. Na ementa

301

Essa é a data da propositura do primeiro PL no Congresso Nacional para reconhecimento da Educação
Domiciliar como meio válido e lícito de cumprimento do dever quanto à educação, posto que, até então, sob
os efeitos legislativos da Constituição de 1967, bem como da LDB n. 5.692/71, não se vislumbrava proibição
de uma modalidade educacional que, mesmo sendo a opção de cada vez menos famílias, ainda tinha sido
reconhecida como válida durante todo o século XX, em que pese a consolidação da escola como espaço
privilegiado do conhecimento e da sociabilização.
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do acórdão afirmou-se a “necessidade de lei formal, editada pelo Congresso Nacional, para
regulamentar o ensino domiciliar”. No Apêndice C deste estudo, constam o resumo das
manifestações de todos os ministros do STF em relação às categorias de análise da tese.
Os votos dos ministros ficaram assim distribuídos: pela constitucionalidade da
Educação Domiciliar, desde que haja regulamentação, mas já fixando parâmetros a serem
observados até a edição da lei foi o voto do ministro (relator) Luís Roberto Barroso; pela
constitucionalidade da Educação Domiciliar, desde que haja regulamentação e fixando prazo
para que o legislador discipline a questão foi o voto do ministro Edson Fachin; pela
constitucionalidade da Educação Domiciliar, desde que haja regulamentação específica, a cargo
do legislativo, foi o voto do ministro Alexandre de Moraes (redator) que foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. O ministro Celso de Mello
não participou da sessão, justificadamente. Os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski
votaram pela inconstitucionalidade da Educação Domiciliar e, por fim, o ministro Gilmar
Mendes, embora tenha fundamentado seu voto pela inconstitucionalidade do instituto em
análise, acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes. Em suma, dos dez ministros que
apresentaram manifestação expressa sobre a Educação Domiciliar, apurou-se a situação
representada no Quadro 14.
Quadro 14 - Votos dos ministros do STF sobre a Educação Domiciliar no RE 888.815
CONSTITUCIONALIDADE

INCONSTITUCIONALIDADE

com autorização imediata

Luís Roberto Barroso

1

com prazo de um ano para
o legislativo

Edson Fachin

1

até que advenha lei
regulamentando

Alexandre de Moraes, Rosa Weber
Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia, Gilmar Mendes

6

Luiz Fux Ricardo Lewandowski

2

Fonte: A autora, 2019.

Confirmou-se a votação, portanto, com oito ministros declarando que a modalidade de
Educação Domiciliar não apavora os princípios estampados na Constituição, desde que haja
regulamentação adequada e específica ditando os limites para que o Estado esteja no controle
da prestação do dever/direito que a Família tem de educar os próprios filhos. Contudo, foram
dois ministros os que interpretaram que a Educação Domiciliar não se coaduna com os
princípios constitucionais, especialmente os ideais republicanos e os atinentes à cidadania.
Quanto aos efeitos dessa decisão paradigma, considerando que o caso em estudo está
sob o pálio da repercussão geral, bem como levando-se em conta a tese da abstrativização da
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constitucionalidade 302, eles alcançam outros casos semelhantes, na medida em que os
precedentes do Pleno do STF passam a ter eficácia obrigatória e transcendem os limites
subjetivos da causa na qual surgiu e, embora a solução do caso valha apenas para Valentina, o
precedente 303 inaugurado tem eficácia erga omnes (DIDIER e CUNHA, 2016, p. 376).
Após a decisão da Suprema Corte, ainda houve no processo a interposição de mais um
recurso, os embargos de declaração, cuja finalidade seria “eliminar contradição e suprir
omissão” contidas no acórdão. De acordo com a petição atravessada pela ANED, na condição
de amicus curiæ, o STF teria deixado de realizar a modulação dos efeitos de sua decisão, o que
estaria prejudicando as Famílias que, processadas pelo Estado por aderirem à prática da
Educação “na casa”, estavam amparadas, até então, pela suspensão dos processos que fora
determinada quando do reconhecimento da repercussão geral da causa. Contudo, os embargos
de declaração foram rejeitados e a decisão restou transitada em julgado 304 no dia 21/06/2019.
Estava encerrada, definitivamente, qualquer possibilidade de novas vozes nos limites daquele
que se tornou o processo paradigma de discussão da Educação Domiciliar, pois, de Canela a
Brasília, foram ouvidas manifestações que, certamente, servirão para análise não só deste
estudo de caso, mas de diversas outras pesquisas, diante de tantos argumentos e teses que foram
expostos e precisarão da atenção dos pesquisadores da área da Educação e do Direito,
especialmente.
4.5

Nas vozes de um embate: delimitando a divergência e traçando a perspectiva da
Educação Domiciliar
Tendo a Suprema Corte do judiciário brasileiro fixado posicionamento, por maioria, de

que, em que pese a Educação Domiciliar não afrontar os princípios fundamentais da
Constituição e se apresentar como meio lícito de concretização do dever educacional, desde que
se respeite os preceitos regulatórios e que haja legislação específica estabelecendo o modo de
se operar o ensino no lar, Valentina e provavelmente mais umas quinze mil crianças e
adolescentes 305, retornaram à condição de instabilidade após a decisão do Supremo Tribunal
Já realizadas inferências sobre a tese da abstrativização da constitucionalidade quando esta pesquisa tratou, na
introdução do presente capítulo, das notas sobre o poder judiciário.
303
O precedente constitui-se de uma decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo
pode servir como diretriz para o julgameto posterior de casos análogos (DIDIER et al, 2016, p. 455).
304
Encerramento definitivo da demanda judicial, sendo que, a partir desse momento, a decisão se estabilizaria e
não caberia nenhum outro recurso, restando a obsevância e o estrito cumprimento do acórdão, cujo redator
foi o ministro Alexandre de Moraes.
305
Estimativa da ANED quanto ao número de crianças e adolescentes adeptos da Educação Domiciliar no Brasil
atualmente.
302
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Federal, tendo em vista a falta da norma regulamentadora para garantir o exercício do direito à
Educação Domiciliar.
O ministro Luís Roberto Barroso, relator originário do RE 888.815, em seu voto
condutor que, ao final, foi superado por entendimento divergente da maioria, prevendo as
consequências da hesitação gerada, pela qual passariam as famílias diante da incontestável
inexistência de norma regulamentadora para o exercício da Educação Domiciliar, fixou
parâmetros a fim de nortear, até que o legislativo suprisse a lacuna, a prática do ensino “na
casa”. Neste ponto foi, diretamente, criticado pelos ministros Luiz Fux e Marco Aurélio porque
estaria lançando mão da não menos criticada e rechaçada prática do ativismo judicial 306.
Suplantado pela superação da tese encampada pelo ministro Barroso, o ativismo judicial acabou
por fenecer numa fase bem inicial da discussão em Plenário do STF.
Por outro lado, tendo sido norteadora deste estudo, especialmente deste capítulo, a
indagação sobre eventual limitação constitucional ao homeschooling no Brasil alcançou
resposta após o tratamento científico das vozes do poder judiciário. Através de inspeção
metodológica, as vozes foram confrontadas com as categorias de análise e, desse processo, foi
possível relacionar as razões que embasaram os votos e manifestações dos ministros do STF
aos princípios republicanos e democráticos, bem como aos conceitos de liberdade e cidadania.
Adjetivar o discurso com os termos “liberdade”, “democracia”, “ideal republicano” ou
“cidadania” tornou-se comum, desnaturalizando, talvez, o real significado de termos tão caros
ao ser humano, posto que diretamente relacionados à dignidade que lhe é própria. Percebe-se,
não sem lamúria, o emprego indiscriminado, adquirindo esses preceitos fundamentais uma
carga semântica que, não raro, prestam-se a justificar posicionamentos completamente
antagônicos. Ao que parece, somente se adjetivado com os tais “liberdade”, “democracia”,
“ideal republicano” ou “cidadania” é que o discurso se legitima.
Não foi diferente nas razões que sustentaram os votos dos ministros do STF relativos à
Educação Domiciliar no julgamento do processo paradigma RE 888.815. No Apêndice C,
foram destacadas, em negrito, as ocorrências relacionadas aos termos “liberdade”,
“democracia”, “ideal republicano” e “cidadania” que, por sua vez, constituem os termos
indicados como categorias de análise do presente estudo. Os termos em destaque foram
retirados dos argumentos dos próprios ministros para sustentar seus votos e, não obstante terem
posicionamentos divergentes quanto à viabilidade de a Educação Domiciliar vir a se tornar um
306

Por ativismo judicial entende-se a atuação expansiva e proativa do poder judiciário extrapolando suas
atribuições de órgão judicante para interferir na função de outros órgãos, em especial, o legiferante,
regulamentando com a decisão jurídica o que deveria ser previsto em norma legal.
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meio lícito para o cumprimento do dever/direito à educação, constata-se que todos se valem do
quarteto principiológico, “liberdade”, “democracia”, “ideal republicano” e “cidadania”, para
legitimar seus discursos.
Em nome da liberdade, defendeu-se a autonomia das pessoas frente a intervenções
heterônomas do Estado e serviu-se de decisões estrangeiras como parâmetro para legitimação
da educação fora do ambiente escolar (Barroso). Associada ao poder de escolha e de decisão, a
liberdade precisaria ser considerada na opção quanto à modalidade de educação porque, do
contrário, estando o poder de preferência a este ou aquele método de ensino exclusivamente nas
mãos do ente estatal, a situação se configuraria mais como um totalitarismo do que uma prática
democrática e republicana (Alexandre de Moraes).
Segundo o voto de Edson Fachin, a liberdade estaria diretamente relacionada à
possibilidade de escolha posta à disposição dos pais e dos filhos, ou seja, da família e, deste
viés, não poderia lançar mão e afastar-se, pois sem alteridade não se vislumbra a possibilidade
de um diálogo democrático.
Em muitos argumentos apresentados na Suprema Corte, a liberdade esteve limitada pela
exigência de controle estatal em relação ao processo educacional, sob a justificativa de que,
sendo um direito de natureza fundamentalmente social, a educação estaria sob o pálio do Estado
e, por essa razão, não poderia integrar o universo de escolha do indivíduo e/ou de sua Família.
É possível notar a existência de uma disputa, antes velada e agora já nem tanto, entre Família e
Estado pelo controle dos meios e métodos da concretização do direito à educação.
Há vozes no STF, do ministro Marco Aurélio, por exemplo, que restringem a liberdade
educacional à possibilidade que os pais têm para escolher a instituição de ensino, se pública ou
privada, se laica ou confessional e essa escolha já atenderia o princípio da liberdade. Ou ainda
vozes mais extremadas, como do ministro Lewandowski, que acredita que a Educação
Domiciliar poderia alienar o indivíduo da sociedade, ameaçando o progresso da coletividade e
até mesmo a liberdade individual.
Contudo, algumas tentativas para demonstrar que o ensino domiciliar, como preferem
nomear a maioria dos ministros do STF, ao invés de ameaçar as liberdades sociais e/ou
individuais, na verdade, busca o reforço desse direito fundamental e da primeira geração de luta
e reivindicação das nações, especialmente a partir do século XVIII, em oposição ao Estado. A
fundação italiana Novae Terrae e a suíça OIDEL 307, em colaboração, produziram em 2016 uma
307

Organizações não governamentais dedicadas à pesquisa e proteção relativas aos direitos humanos, ao direito
(humano) à educação e à liberdade de educação , sendo que a OIDEL tem status consultivo da ONU, da
UNESCO e do Conselho Europeu.
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pesquisa 308 quantitativa com o objetivo de aferir o índice de liberdade educacional. Num
universo de 136 países, examinaram a liberdade de escolha para a educação das crianças, o
apoio público à liberdade de educação, a taxa de matrículas no ensino fundamental e a
porcentagem de estudantes matriculados em “escolas” independentes.
O resultado desse estudo permite confrontar o conceito de liberdade considerado pelas
organizações internacionais de direitos humanos e a significação que recebeu nos argumentos
dos ministros da Suprema Corte brasileira.
De todas as nações consultadas, apenas Cuba, Gâmbia e Líbia não admitem instituições
educacionais não controladas pelo governo, ou seja, somente se admite nesses países a educação
pública, administrada e fornecida pelo Estado. Em oitenta e quatro países, o reconhecimento da
liberdade educacional está expressamente previsto na Constituição e recebe alta proteção.
Ocupam os dez primeiros lugares na “vitrine” de liberdade educacional, respectivamente:
Irlanda, Holanda, Bélgica, Malta, Dinamarca, Reino Unido (Inglaterra), Chile, Finlândia,
Eslováquia e Espanha.
Outros resultados aferidos pela pesquisa da Novae Terrae e OIDEL indicaram que os
países que apresenta maior liberdade de educação estão na Europa, América do Norte e Ásia,
nessa ordem. Entre os países com maior nível de liberdade, encontram-se alguns dos melhores
resultados do PISA 309. Constatou-se, ainda, que fatores econômicos interferem nos resultados,
mas é possível explorar a flexibilidade e possibilidades de descentralização da educação e
autonomia das instituições pautando-as no nível de atendimento aos direitos humanos nesses
países, o que permitiu à pesquisa concluir que quanto mais flexíveis são as instituições de
ensino, maior a capacidade de se aplicar às diversidades e realidades dispostas na sociedade,
sendo que o acesso à educação é que se garante como direito.
Na Finlândia, por exemplo, a educação é obrigatória, mas a escolarização não é.
Entretanto, em que pese ser possível a Educação Domiciliar na Finlândia, a prática não é
comum devido à pouca diversidade cultural existente e a elevada qualidade das instituições
públicas. Na América Latina, o país com melhor índice de liberdade educacional é o Chile que,
coincidentemente, também é o que tem maior liberdade econômica e o melhor IDH 310. Em
quinto lugar no ranking da liberdade educacional, a Dinamarca afirma no site oficial do
ministério da educação que “a educação é obrigatória para todas as pessoas entre os 6/7 e 16

Todo o relatório da pesquisa está disponível para consulta em https://www.oidel.org/wordpress/wpcontent/uploads/2016/02/FEI_complet2.pdf. Acesso 29 dez 2019.
309
Programme for International Student Assessment.
310
Índice de Desenvolvimento Humano
308
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anos. Se é feita na escola pública, em escolas privadas ou em casa, é uma escolha individual,
desde que cumpridas as normas estabelecidas. É a educação em si que é obrigatória, não a
escola” 311. Já na Irlanda, que ostenta o primeiro lugar na lista da liberdade educacional, os pais
são livres para escolher se desejam escolarizar ou não seus filhos. Se optarem por escolarizar,
o governo oferece escolas gratuitas de alta qualidade. Contudo, é possível optar por instituições
privadas. Para educar em casa, os pais solicitam um registro dentro do sistema de ensino que
ficará encarregado de fornecer as avaliações aos alunos em homeschooling. Escolas privadas
têm bastante autonomia quanto ao currículo e metodologia, sendo boa parte das escolas de
confissão católica, inclusive as públicas, tendo em vista que se trata da religião predominante
no país.
Nesse estudo realizado pela OIDEL e Novae Terrae, fornecido à UNESCO, o Brasil
ocupa o 58º lugar, ou seja, caminhando, ainda, para ser considerado um país com liberdade
educacional. Os fatores que contribuíram para essa posição mediana do Brasil, segundo a
pesquisa, foram a existência de uma legislação educacional “engessada” e “inflexível” que não
permite aos pais escolher o tipo de educação que deseja dar aos filhos, além das escolas
possuírem pouca autonomia metodológica e curricular.
Assim, confrontados os conceitos de liberdade expostos por alguns dos ministros do
STF e a pesquisa internacional que procurou identificar o índice de liberdade especificamente
relacionado à educação, parecem ideias antagônicas. Os países com maior liberdade
educacional apresentam maior desenvolvimento humano e econômico e não se enquadram no
perfil que parece preocupar algumas (minoria) das vozes do judiciário brasileiro, caso admitida
a prática da Educação Domiciliar como modalidade viável para o cumprimento do dever/direito
à educação no Brasil.
Outra categoria de análise à qual foram submetidas as vozes do judiciário refere-se à
democracia que, como já afirmado neste estudo, tem tido seu conceito desvirtuado, já que, em
essência, pressupõe um convívio harmônico de opiniões, pensamentos e interesses, ainda que
divergentes. Considerando que a democracia se materializa pela realização do bem social,
preocupando-se com a coletividade, algumas vozes presumiram que, como o acesso à educação
é que permite alcançar o ideal democrático de uma sociedade livre, justa, solidária e plural, uma
educação realizada “na casa” talvez não pudesse ser capaz de atender a esse ideal. Contudo,
311

“Education is compulsory in Denmark for everyone between the ages of 6-7 and 16. Whether the education is
received in a publicly provided school, in a private school or at home is a matter of individual choice, as
long as accepted standards are met. It is education itself that is compulsory, not school”. Disponível em
http://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/the-folkeskole/about-the-folkeskole. Acesso 29
dez 2019.
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parece que é a educação a via de atingimento da democracia e não necessariamente a escola
que, por sua vez, constitui uma das formas de provimento da educação, mas não a única. Nem
tampouco pode a escola ser considerada como meio exclusivo de educação para os regimes
democráticos, já que, como já citado nesta pesquisa, países com elevado índice de democracia
e liberdade reconhecem a Educação Domiciliar como meio válido e eficaz para a concretização
da educação como um direito.
No voto da ministra Rosa Weber, por exemplo, ela indica como essencial para a
construção de um Estado democrático que haja colaboração entre as instituições encarregadas
da educação, a família e a sociedade, não sendo monopólio de nenhum desses três agentes, já
que é a harmonia entre eles que gera a democracia. O ministro Dias Toffoli não enxerga a
educação como monopólio exclusivo do Estado, possivelmente porque a exclusividade na
prestação de um serviço ou de um direito vai de encontro, justamente, da democracia que se
procura, num Estado Democrático de Direito como é o caso do Brasil, efetivar.
A cidadania, sendo uma construção histórica e, portanto, tendo um conceito mutável ao
longo do tempo, mas significando, de modo geral, uma combinação entre liberdade,
participação e igualdade, traduzindo-se na condição da pessoa que, como membro de um
Estado, goza do direito de participar da vida pública, também serviu para adjetivar diversos
argumentos das vozes no STF, tanto pelo viés dos que admitem a Educação Domiciliar como
compatível com a Constituição, quanto pelo viés daqueles que afastam essa modalidade de
ensino como forma válida para cumprimento do dever/direito à educação, comprovando que
um mesmo instituto pode ter seu conceito aproveitado para mais de um argumento, ainda que
sejam de natureza dicotômica.
Considerando que o preparo para o exercício da cidadania constitui uma das finalidades
da educação, segundo a Constituição do Brasil e a LDB, inevitável que essa categoria de análise
esteja presente em todos os argumentos dos votos dos ministros do STF. E é justamente para
atingir a finalidade legalmente prevista da educação, qual seja, o preparo para o exercício da
cidadania, que o legislador impôs a obrigatoriedade da educação, de acordo com a ministra
Rosa Weber.
Tanto as vozes dos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, mais enfáticas e
extremas no sentido de inconstitucionalidade da Educação Domiciliar, quanto as vozes, por
exemplo, da ministra Rosa Weber e do ministro Marco Aurélio, mais brandos quanto à
viabilidade do reconhecimento, por via legislativa, da Educação Domiciliar, referem-se à
cidadania, numa demonstração do uso do termo de modo a adjetivar tanto a prática da Educação
Domiciliar quanto sua vedação no ordenamento jurídico nacional.
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Interessa considerar o sentido de cidadania exposto por Moaci Carneiro (2015) quando
registra que “a cidadania, hoje, não se reduz ao âmbito da ação do Estado, mas se dilata nas
diferentes formas de pressão da sociedade civil para responder às particularidades de grupos e
de pessoas” (CARNEIRO, 2015, p. 58). Então, quando as pessoas ou um grupo social, ainda
que constituído por uma minoria, reivindica e luta para que o Estado reconheça suas
particularidades e, assim, materialize a garantia de respeito à diversidade, está dilatando o
conceito de cidadania e abrangendo em seu sentido valores diferentes, mas que, não por isso,
deixam de constituir forma válida do exercício de cidadania.
Segundo Bruce Arai (1999), a introdução de novos meios de educação como o
homeschooling, por exemplo, tem provocado um movimento de redefinição do conceito de
cidadania, pois, a partir da problematização da ideia sobre a exclusividade da instituição escolar
para “produzir” bons cidadãos, uma nova via de atingimento do status de cidadão vem sendo
considerada. Todavia, ainda que diferente, ele considerara que essa via não poderia sofrer
objeção porque não seria inferior nem menos válida que a experiência escolar.
Encerrando a análise das vozes do STF na perspectiva das categorias de análise
indicadas para compor este estudo, nenhum outro conceito foi tão enfatizado quanto o de
república e seus ideais, já que a educação tem por função primordial “estar a serviço da difusão
republicana” (CARVALHO, 2017). Com base em José Murilo de Carvalho e sua difundida
obra “A formação das almas: o imaginário da república no Brasil” 312, tendo ele constatado a
fragilidade dos pilares republicanos, bem como a liquidez de suas bases e objetivos, bem como
tenha feito inferências a respeito do permanente estado de disputa pelo controle social,
especialmente a disputa pelos espaços do conhecimento para o alcance desse controle.
A partir da voz do ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista que ele optou por
tratar o tema sob o prisma específico do princípio republicano que, segundo ele, configura o
núcleo essencial da Constituição, foi possível analisar e localizar pontos nevrálgicos
relacionados à dificuldade de compreensão e de aceitação da viabilidade da Educação
Domiciliar sem mácula do tão esperado atingimento do ideal republicano. Segundo
Lewandowski, constituem facetas da “tradição republicana” a participação do cidadão na vida
pública, o cumprimento de deveres relacionados à tolerância, solidariedade, respeito aos outros,
superação do egoísmo pessoal, observância do direito alheio e serviço ao bem comum, além do
exercício da cidadania construído coletivamente, o engajamento e a imersão coletiva das
312

Utilizou-se neste estudo a edição de 2017 deste livro. Contudo, a 1ª edição foi publicada no ano de 1990,
comprovando que a obra percorreu três décadas e permanece referência para a compreensão do ideal
republicano.
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pessoas. Parece configurar, não só para o ministro, mas para outras vozes que seguem a mesma
noção quanto ao preceito republicano, que somente a escola poderia ser o lugar
institucionalizado para garantir uma educação nos moldes descritos, porque só pelo controle
direto do Estado feito república é que a própria república se consolidaria. Compreensível,
portanto, o receio de que outro espaço do conhecimento, que não a escola, possa ser aceito
como meio válido de oferta e gozo do direito/dever à educação. Afinal, a estrutura escolar,
hipoteticamente, garante ao Estado esse controle necessário para a propagação do regime
republicano.
Em diálogo com a voz do ministro Ricardo Lewandowski, bem como com outras vozes
que apresentam o mesmo receio quanto ao não atingimento dos ideais republicanos caso a
escola não seja considerada o único meio válido de cumprimento do dever/direito à educação,
cabe relembrar que, segundo José Murilo de Carvalho, até hoje, praticamente 130 anos depois,
o projeto republicano brasileiro sequer se estabeleceu firmemente, o que sinaliza que há algo
de errado na via escolhida e que precisa buscar alternativas para, eficazmente, atingir os fins da
república e que eles não sejam apenas uma utopia histórica.
Uma constatação que esta pesquisa realizou, a partir da voz contida no voto da ministra
Cármen Lúcia, e que pareceu no mínimo curiosa diante de tanta força feita para atrelar os ideais
republicanos a uma educação escolar, foi o fato de que na primeira constituição republicana,
logo a nascida no calor dos clamores republicanos, nada se mencionou a respeito do direito à
educação. Entretanto, se a escola 313 é considerada o lugar institucionalizado apto a dedicar-se
ao controle das atividades que propaguem o regime republicano, recém inaugurado no país no
fim do século XIX, torna-se incompreensível que o fundamento legal de validade do novo
regime não faça referência ao direito à educação e à instituição escolar.
Parece que a aterrorizante premissa quanto a um eventual reconhecimento de outros
tipos de educação, de outros espaços do conhecimento, de outros meios para se realizar o
processo de ensino e de aprendizagem, que não a escola, eliminariam todo o “sonho”
republicano e as pessoas tornar-se-iam exclusivistas, individualistas, isoladas, “viciadas em si
mesmo”, como declarou o ministro Gilmar Mendes. Não há como não relacionar essa premissa
hipotética e catastrófica com o histórico enigma de Kaspar Hauser 314, tendo em vista que o
Aqui considerada não como a instituição, mas como o próprio direito social que materializa, num lugar, o
direito à educação.
314
Kaspar Hauser [1812?- 1833], o menino alemão que apareceu pela primeira vez, na praça da cidade de
Nuremberg, em maio de 1828. Desconhecido, sem que ninguém soubesse de onde ele teria vindo, trazia
consigo apenas uma carta de apresentação anônima endereçada ao capitão da cavalaria local. Nessa carta
constava que o menino fora criado sem nenhum contato humano, em um porão. Na carta, o pedido para que
fizessem dele um cavaleiro como fora seu pai. Recebia alimentos enquanto esteve no isolamento e nada mais.
313
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receio por trás de algumas vozes com relação à Educação Domiciliar é que, se não houver
contato com a escola, todas as pessoas se tornarão a imagem do enigmático e real personagem
da praça de Nuremberg.
Por fim, é possível confrontar e, talvez amenizar, o sentimento de incerteza que rodeia
certas vozes quanto à Educação Domiciliar e sua relação com os ideais republicanos,
observando outros países, cujos processos civilizatórios mostram-se “relevantes e
inspiradores” 315, adotam o regime que, no Brasil, foi inaugurado no quinze de novembro nos
anos finais do Oitocentos. Como se observa no Quadro 12, apresentado no capítulo 3 desta tese,
o fato de admitir a Educação Domiciliar como meio lícito e válido para o cumprimento do
dever/direito à educação não afeta a característica republicana que marca a relação política entre
os cidadãos e os países aos quais são vinculados por laços de nacionalidade. Ao contrário, como
também já exposto e analisado, são, na maioria das vezes, os países que adotam um regime de
restrições quanto à cidadania e, consequentemente, de afronta aos direitos de liberdade os que
vedam expressamente a liberdade educacional, consubstanciada na multiplicidade de ideias e
concepções pedagógicas e na coexistência de um pluralismo de espaços do conhecimento para
o desenvolvimento de uma educação verdadeiramente eficaz.

Foi acolhido na casa de um professor que ficou incumbido de iniciar sua socialização. Não sabia falar, tinha
comportamento “selvagem”, embora se mostrasse dócil, simples e gentil. Morreu em 1833 e há especulações
de que tenha sido assassinado. Informações obtidas no estudo de Maria Clara Lopes Saboya, publicado na
Revista de Psicologia da USP, em 2001. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642001000200 007. Acesso 30 dez 2019.
315
Adjetivos usados pelo ministro Luís Roberto Barroso nos argumentos de seu voto que culminou com a tese da
consitucionalidade da prática da Educação Domiciliar, desde que haja regulamentação, no RE 888.815 do
STF.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas
convicções, disponível ao saber, sensível à boniteza da prática
educativa, instigado por seus desafios que não lhe permitem
burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas sempre
do esforço por superá-las, limitações que não procuro esconder em
nome mesmo do respeito que me tenho e aos educandos.
Paulo Freire316
Desde a primavera de 2018, quando o dia de céu azul, clima ameno e brisa suave da
serra fluminense foi interrompido pela sessão plenária do Supremo Tribunal Federal para a
decisão no processo RE 888.815, praticamente todas as tardes, como aquela de setembro, foram
tomadas para que este estudo pudesse ser concluído. Não só tardes, mas uma sucessão de
manhãs, noites e algumas madrugadas. Talvez essa seja a primeira consideração que deva ser
feita: a pesquisa científica, que culmina numa tese de doutoramento, toma por completo a vida
do pesquisador, principalmente na etapa de finalização do texto. Agora que o verdadeiro déjà
vu pode ser feito, é momento de dar “um passo atrás” e observar, como espectador, o caminho
percorrido nos anos da pesquisa. E, a partir dessa observação, compor as páginas derradeiras
do que nos consumiu e nos instruiu por tanto tempo. Em clima nostálgico, os mais sensíveis
sentem um “vazio” e até saudade do que se foi, mas também certa apreensão pela dúvida do
que virá na carreira profissional.
Assim como num processo judicial, que foi a fonte principal para o estudo de caso desta
pesquisa, é chegado o momento da sentença terminativa, sem possibilidade de qualquer recurso.
Tive a prerrogativa de analisar o caso da família que, com a pretensão de educar a filha (os
filhos) “na casa” e não na escola, buscou no poder judiciário amparo ao seu pleito. Desde o
pedido inicial, na comarca de Canela/RS, até o acórdão irrecorrível, na Suprema Corte da justiça
brasileira, vozes de diferentes segmentos estavam postas e aptas à análise, na intenção de
contribuir com a pesquisa em educação, ampliando o conhecimento a respeito da Educação
Domiciliar. Especialmente por se tratar de um campo que parece estar despertando e necessita,
por essa razão, ser apropriado por quem apresente condições de sustentá-lo adequadamente,
qual seja, a área das ciências humanas que compreende a educação.
316

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Coleção Leitura. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
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Algumas famílias, questionando a determinação legal de matrícula obrigatória de todas
as crianças a partir dos quatro anos de idade, tomaram a decisão de ensinar os próprios filhos
em casa, sem os enviar à instituição escolar. Uma dessas famílias impetrou um mandado de
segurança, requerendo o pronunciamento do poder judiciário, a fim de reconhecer pretenso
direito líquido e certo de escolha quanto à modalidade de educação da própria filha, de modo a
ser possível optar pela Educação Domiciliar. Partindo da existência de um fato social afeto à
educação, com o processo judicial surgiu um problema: como os diferentes segmentos (vozes)
envolvidos no processo RE 888.815, do Supremo Tribunal Federal, veem as possibilidades e as
dificuldades do ensino domiciliar ser legalizado no Brasil?
Não era a primeira vez que o assunto buscava no judiciário a solução para a pretensão
das famílias ensinarem os filhos “na casa”. Outros processos 317 em que o Estado, no exercício
do controle dos deveres sociais, dentre eles o dever/direito da família fornecer educação aos
filhos, exigia que as famílias observassem a obrigação de matrícula e frequência à escola
quando elas passaram a educar os próprios filhos em casa já foram (e continuam sendo) objeto
de manifestação judicial. Entretanto, foi a primeira vez que se demandou o STF para se
manifestar sobre a questão e, por essa razão, acontecia uma ampliação do debate sobre
Educação Domiciliar.
A ampliação do debate permitiu que segmentos sociais de diferentes naturezas
pudessem se manifestar e, com isso, suas vozes, analisadas e inter-relacionadas, tendo cada uma
delas sido submetida às categorias eleitas para a realização da análise metodológica,
possibilitaram constatar que, em que pese ainda existirem certas lacunas de ordem prática a
serem sistematizadas, bem como a persistente existência de uma disputa para o controle
educacional, a viabilidade do ensino em casa não fere os princípios democráticos e republicanos
sendo que, ao contrário, embasada no princípio da liberdade, pode expandir ou ressignificar o
conceito de cidadania.
Durante os anos de estudo para composição da pesquisa (2016 a 2019), bem como
durante os anos de tramitação do processo-fonte (2012 a 2019) a realidade social relacionada à
Educação Domiciliar alterou-se profundamente, como também confirmaram Maria Celi
Vasconcelos e Carlota Boto (2020, p. 11). Tanto a pesquisa quanto o processo assistiram a
Educação Domiciliar transmudar-se de um tema que causava surpresa entre os acadêmicos, ao
ponto de gerar negativa de aceite de uma comunicação em congresso, ambiente próprio para
317

Por exemplo, o processo da família Nunes, de Minas Gerais, e da família Silva, do Paraná já analisados por
Luciane Muniz Ribeiro Barbosa em sua pesquisa de doutorado, na USP, em 2013, além de outros processos
em andamento citados pela ANED na sua manifestação como amicus curiæ nos autos do RE 888.815.
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debates e ampliação de ideias e conceitos, para tornar-se pauta prioritária do executivo federal,
discutida nas duas casas do congresso nacional e em diversos espaços do legislativo estadual e
municipal pelo país. Além disso, movimentou a produção editorial com reedição, no Brasil, de
obras das décadas de 1970/1980, de autores como John Holt e Ivan Illich, estudiosos e
defensores de uma modalidade de educação que possa ocorrer sem que seja exclusivamente no
ambiente escolar. Pessoalmente, vi todas as comunicações que propus com a temática da
Educação Domiciliar serem aprovadas nos congressos aos quais as submeti, publiquei artigo
em revista científica e fui contemplada, nos dois últimos anos do Doutorado, com bolsa Capes
pelo Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) que tem como critérios para seleção dos
bolsistas, dentre outros, o desempenho acadêmico e a produção científica.
O espaço de tempo em que o processo tramitou de Canela a Brasília gerou um marco no
próprio tempo histórico, portanto, devido à significativa variação que ocorreu quanto ao campo
da Educação Domiciliar nos aspectos relacionados à pesquisa, à divulgação e à compreensão
da temática.
Ademais, a prática oitocentista da educação doméstica pode ser identificada como uma
experiência que atravessou, ainda que diminuída e fragilizada, todo o período de afirmação da
escola no decorrer do século XX quando esta se consolidou hegemonicamente como instituição
primaz do ensino e se tornou obrigatória. O movimento de proclamação da república e sua
afirmação, no fim do século XIX e nos anos que se seguiram, precisava da escola, um espaço
privilegiado, para os fins aos quais o novo regime se propunha. Negar o “espaço doméstico da
educação” (VASCONCELOS, 2005, p. 223) tornou-se, de certa forma, essencial para a
consolidação da república pela necessidade de “afastar qualquer resquício que se aproximasse
da educação realizada no Império” (CARVALHO, 2017, p. 17). Contudo, com base nos ideais
democráticos, a obrigatoriedade de frequência escolar para provimento da educação tornou-se
questionável e, embora a escola seja apontada como uma “invenção [...] habilitada em criar a
igualdade” (MASSCHELEIN e SIMONS, 2015, p. 68) e onde o processo de socialização é
facilitado pela convivência com a diversidade social, uma disputa entre a Família e o Estado
pelo controle relacionado ao ensino faz com que ainda se tenha, neste século XXI, uma viva
discussão social, política e jurídica envolvendo a Educação Domiciliar.
Nessa discussão, por vezes levada ao poder judiciário, variados segmentos sociais são
instados a se manifestar sobre a demanda relativa ao ensino domiciliar. E foi justamente a partir
de uma dessas vezes que o assunto foi levado ao judiciário, originando o recurso extraordinário
888.815 apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que desencadeou a presente pesquisa, já que
seria a primeira vez que a mais alta instância judicante do Brasil se pronunciaria a respeito da
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Educação Domiciliar e sua constitucionalidade, bem como sobre as possibilidades e
dificuldades dessa modalidade de ensino vir a ser reconhecida e regulamentada no país.
Dos segmentos sociais que atuaram no processo RE 888.815, a pesquisa optou pelos
intelectuais trazidos aos autos processuais que tivessem direta relação com a temática da
educação de modo que seriam representantes dos estudiosos e pesquisadores em educação.
Outro segmento social cuja voz foi destacada para ser ouvida e analisada diz respeito às famílias
que educam os filhos “na casa”, representadas pela família impetrante do mandado de segurança
na comarca de Canela/RS, bem como pela voz da associação nacional que se destina a proteger
os direitos dos que adotam o ensino domiciliar, na medida em que a associação atuou como
amicus curiæ no processo. Por fim, as vozes do judiciário representadas pela sentença do juiz
de primeira instância, pela decisão dos desembargadores do tribunal de justiça do Rio Grande
do Sul e, especialmente, pela manifestação e voto dos ministros do STF.
Em certo momento, a investigação e a coleta de dados para a pesquisa foi provocada
pela estreita relação entre os ideais republicanos e a escola, na medida em que seria,
hipoteticamente, inviável outra modalidade para desenvolver os ideais republicanos que não a
escola. Isso porque o modo pelo qual o movimento republicano encontrou para se consolidar
tinha na escola e na negação de qualquer semelhança com a educação que era promovida no
período imperial suas bases inafastáveis. Surgiu, então, a proposta de análise da tríade das vozes
processuais em relação aos ideais republicanos e, consequentemente, a mais três categorias
diretamente relacionadas a eles, quais sejam, os princípios democráticos, a liberdade e a
cidadania.
Era necessário, dada a eleição das categorias de análise das vozes, partir para a busca e
estudo dos conceitos e teorias que pudessem sustentar as categorias. Após diversas leituras, o
conceito dos ideais republicanos e de cidadania propostos por José Murilo de Carvalho, a teoria
de Stuart Mill sobre a liberdade e a concepção dos princípios democráticos exposta pelos
estudos constitucionalistas e de direitos humanos de José Afonso da Silva, inter-relacionandose, formaram a base conceitual de amparo às categorias designadas para este estudo.
Após estudo dos conceitos eleitos para compor o rol das categorias de análise
metodológica, chegou-se à síntese de cada um deles, na forma proposta por seus respectivos
autores, de modo a servirem como parâmetro para a análise das vozes dos intelectuais, das
famílias e do poder judiciário no processo RE 888.815.
Foi possível, por meio da compilação, compreender que as categorias de análise eleitas
para serem contrastadas com as vozes dos intelectuais, das famílias e do judiciário têm estreita
ligação com a temática educacional, bem como com a modalidade domiciliar do ensino, e
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puderam gerar profícua ponderação entre as vozes e os institutos político-sociais que sustentam
a base legislativa constitucional do Brasil, quais sejam, ideais republicanos, princípios
democráticos, liberdade e cidadania.
Diante da tarefa de confrontar as vozes dos intelectuais com o paradigma da escola e
com o imaginário da Educação Domiciliar, partindo dos fundamentos republicanos,
democráticos, bem como os de liberdade e de cidadania, os estudos e as teorias de diferentes
perspectivas conceituais possibilitaram identificar uma evidente disputa pelo controle dos
espaços do conhecimento, cabendo à escola a exclusividade pelo desenvolvimento dos
processos educacionais, na óptica dos que se opõem à possibilidade de regulamentação da
Educação Domiciliar. Os intelectuais dessa linha consideram inafastável o espaço escolar para
a educação de crianças e jovens e que seria, sim, a escola, e não a educação, uma garantia
universal relativa aos direitos humanos. Portanto, negar a uma criança ou a um jovem a
possibilidade de frequentar uma escola, enquanto espaço do conhecimento, subtrairia destes o
direito de desfrutar de um espaço “privilegiado e irremovível para o desenvolvimento da
sociabilidade”.
Os intelectuais cujas vozes foram tomadas para respaldar o paradigma da escola no
processo judicial, especificamente os que têm estudos na área da educação, Carlota Boto, Guy
Vincent e Fernando Savater e, além desses, excepcionalmente, a jurista Juliana Cristine Diniz
Campos, apontam seus receios quanto a questões da Educação Domiciliar referentes à proteção
das crianças e adolescentes expostas a famílias repressoras, por exemplo. Para esses intelectuais
vigora a inafastabilidade do espaço escolar, embora reconheçam que o “modelo republicano de
educação” está em crise e isso poderia significar o fim da predominância da forma escolar para
a finalidade de educar formalmente.
Talvez por ser um dos mais consolidados paradigmas da educação, a escola não tenha
sido objeto de uma defesa mais explícita e profunda no processo RE 888.815. A exposição de
argumentos pró-escola obrigatória foi bem menos intensa do que os argumentos trazidos para
a tentativa de demonstração de razões em prol da possibilidade de uma Educação Domiciliar.
Intelectuais que publicaram seus principais estudos nas décadas de 1960/1970, ou até antes,
tiveram suas vozes usadas para amparar o imaginário do ensino domiciliar. Desse grupo de
intelectuais, João Camilo de Oliveira Torres, Dom Lourenço de Almeida Prado e Papa Pio XI
produziram estudos e encíclica, respectivamente, direcionados à educação católica que
ocorreria, preferencialmente, em escolas confessionais católicas. Por analogia e aproximação é
que suas conclusões foram utilizadas no processo para sustentar que a modalidade de educação
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a ser dada à prole é uma primazia da Família. Sendo assim, se a Família optar pela modalidade
de Educação Domiciliar, essa deve ser respeitada, dada a atuação secundária do Estado.
Almeida Prado ainda fez coro com João Camilo de Oliveira Torres para relacionar o
direito de escolha da modalidade domiciliar de educação aos princípios democráticos e à
liberdade, já que, extraindo de suas obras, vedar a Educação Domiciliar sacrificaria a
democracia em nome do poder estatal.
Em defesa explícita da possibilidade da Educação Domiciliar, duas vozes de intelectuais
que produziram estudos no quartel final do século XX ficam mais evidentes. É de John Holt e
Ivan Illich que provêm os argumentos especificamente relacionados a um espaço do
conhecimento que não necessariamente tenha que ser a instituição escolar. John Holt, tendo
criado o termo homeschooling, foi o intelectual presente no processo RE 888.815 cuja obra e
estudos mais dão suporte teórico e experiências empíricas para a opção pela Educação
Domiciliar. Já Ivan Illich, com seus estudos de questionamento às instituições de um modo
geral, ampara a Educação Domiciliar quando reforça com argumentos privatistas a disputa entre
o Estado e a Família pelo controle da educação das crianças e adolescentes.
Consideradas vozes mais contemporâneas, os intelectuais norte-americanos Robert
Kunzman, Milton Gaither e Brian D. Ray produzem atualmente estudos teóricos e empíricos
relacionados ao homeschooling, especialmente quanto a questionamentos mais recorrentes
alusivos à sociabilidade, à formação de valores e ao engajamento cívico e político daqueles que
são ensinados fora de uma ambiente escolar. Como no Brasil ainda não é possível realizar
pesquisas científicas que observem e problematizem o cotidiano dos adeptos da Educação
Domiciliar em razão da marginalidade dessa prática e, consequentemente, da reserva com que
as famílias homeschoolers guardam sua rotina de ensino, estudos estrangeiros como os de
Kunzman, Gaither e Ray servem de importante subsídio para a compreensão do crescente
fenômeno do ensino em casa.
Outra intelectual, de estudos contemporâneos, cuja voz contribuiu para a sustentação da
possibilidade de uma Educação Domiciliar foi a da jurista espanhola María José Valero
Estarellas. O posicionamento do procurador-geral da república, Rodrigo Janot, foi, inclusive
muito embasado e influenciado pela produção acadêmica de Estarellas que, em síntese, volta
suas pesquisas para o estudo da situação do homeschooling em democracias consolidadas. Para
ela, necessário existir um equilíbrio entre Família e Estado quanto à educação, já que o Estado
deve interferir minimamente na liberdade dos pais educarem os filhos conforme suas próprias
convicções. Contudo, o Estado detém um interesse social relacionado à educação e, por isso,
atribui-se a ele a faculdade de organizar, supervisionar e homologar os meios educativos.
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Em meio à dicotomia de posicionamentos dos intelectuais quanto à educação “na casa”
e/ou na escola, algumas vozes trazidas ao processo não assumiram diretamente posição de
exclusão ou opção nem a um, nem a outro desses espaços do conhecimento. Os estudos de
Maria Celi Chaves Vasconcelos, por exemplo, foram referenciados para contextualizar a
modalidade de Educação Domiciliar do ponto de vista histórico, tendo em vista a pesquisa sobre
educação doméstica oitocentista realizada por ela. Nos autos do processo, produções mais
contemporâneas da professora Maria Celi não foram citadas. Entretanto, foi possível acessar
suas pesquisas mais recentes nas quais há uma atualizada investigação acerca das possibilidades
e dificuldades do ensino domiciliar ser legalizado no Brasil. Destacam-se dois de seus últimos
trabalhos. Num deles, a professora Maria Celi analisa as perspectivas de desescolarização e a
alegada liberdade de escolha das famílias, fazendo referência à disputa entre casa e escola,
concluindo que ambos os espaços coexistem como legitimados para ensinar, sem deixar de
constatar a tensão existente nessa disputa (VASCONCELOS, 2017). Em um outro trabalho, a
professora Maria Celi, em conjunto com professora Carlota Boto, apresentam uma análise que,
dentre outros aspectos, se dedicou à discussão da possibilidade de regulamentação da Educação
Domiciliar, concluindo que, na eventual autorização dessa modalidade de ensino pelos órgãos
competentes, haverá necessidade de um criterioso acompanhamento para o controle da
aprendizagem e do desenvolvimento social das crianças submetidas a essa prática
(VASCONCELOS e BOTO, 2020).
No grupo de intelectuais que, sem adentrar na discussão específica da Educação
Domiciliar, tiveram suas vozes expostas no processo RE 888.815 ainda foram citados os
sociólogos Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron e Christian Baudelot. Tratando-se de uma
citação bem restrita, sem adentrar nos estudos dos franceses, ao que parece, serviu mais para
aproximar o debate da questão social que envolve o ensino em casa e o que ocorre em uma
escola, do que propriamente colher o posicionamento dos intelectuais sobre a Educação
Domiciliar diretamente. Até porque, nenhum deles direcionou seus estudos e pesquisas
especificamente para esse campo.
Ao analisar as vozes da família de Valentina, tomando essa família como um caso capaz
de representar outras famílias educadoras, tornou-se possível, ainda que sem alguns detalhes
desejados, revelar a Educação Domiciliar realizada nessa casa e, quiçá, presumir a que seja
praticada em outras casas onde se ensina. Aguça a curiosidade de todo educador saber como
ocorre, no cotidiano, o ensino domiciliar, já que constitui uma tarefa tão complexa e que requer
diversas especificidades.
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A insatisfação com o processo educacional ao qual estava submetida a menina Valentina
na escola e o desejo de fornecer-lhe uma educação mais próxima das convicções pessoais da
família moveu-os à decisão pela Educação Domiciliar. No começo, motivados pelo relato de
uma família adepta de homeschool constante de um livro, a família de Valentina desejou para
a filha essa modalidade de educação. Na falta de “coragem” e com “medo” da responsabilidade
que teriam, bem como da inexistência de previsão legal, levaram tempo para tomar a decisão
de retirar a filha da escola regular. Por essa descrição, infere-se que a opção pela prática da
Educação Domiciliar foi uma decisão feita com cautela pela família com consulta e anuência
dos filhos.
Iniciar a Educação Domiciliar não é considerada pela família como uma conduta
simples. Existe por parte dos homeschoolers consciência das dificuldades e consequências
advindas dessa opção. Para a família de Valentina, iniciar foi um desafio. Sabiam muito pouco
sobre a modalidade e não tinham nenhum material de apoio, além de conhecerem poucos
adeptos da prática homeschool na época. Contrataram uma professora que faria uma espécie de
tutoria e atuaria como preceptora de Valentina, orientando e conduzindo os estudos e a
aprendizagem de modo que comparecia uma vez por semana, por quatro horas, na casa da aluna
e, nessa oportunidade, indicaria o que deveria ser estudado na semana, bem como procedia à
correção de atividades e retomava lacunas que, por ventura, tivessem restado no processo de
aprendizagem.
Tanto o pai quanto a mãe de Valentina participaram ativamente de seu processo de
Educação Domiciliar, fazendo dessa obrigação um compromisso da família e não apenas de um
único membro. Há uma rotina regrada, onde os próprios pais se revezavam no acompanhamento
do processo de aprendizagem da filha (e dos demais filhos), baseando-se no “caderno do futuro”
como apoio didático. Num cotidiano de estudos que se inicia ao acordar e termina na hora de
dormir, já que a família considera que “tudo é ensino”, envolviam teoria e prática ao desenrolar
de todo o dia. Atualmente, mantêm uma rotina que concentra os afazeres domésticos e as
brincadeiras na parte da manhã e, à tarde, concentram a aprendizagem através de um
planejamento de estudos personalizado e individualizado. O dia contempla, ainda, tempo livre
para leituras e lazer, além de atividades fora de casa como esportes, línguas e instrumentos
musicais. Todavia, trata-se de uma rotina flexível que contempla o tempo de estudos adequado
às particularidades de cada um, além de contextualizar o aprendizado.
Quanto à sociabilização, um dos elementos que mais desassossego causa àqueles que
desconhecem a dinâmica da prática da Educação Domiciliar, a família afirma que inexiste
qualquer desejo de isolamento social e, por acreditarem que a sociabilidade não constitui uma
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exclusividade do ambiente escolar, buscam preencher essa necessidade, que reconhecem
inerente ao ser humano, através do contato com vizinhos e colegas, da participação no grupo
de escotismo, da frequência a grupos religiosos, bem como encontros e reuniões com outros
homeschoolers, além de manterem constante relacionamento com amigos, diversificando o
locus da sociabilidade. Constatadas todas essas práticas sociais, contrariamente ao receio de
uma possível mácula quanto ao aspecto sociológico do ensino “na casa”, a família, ao que
parece, comprova, através de uma sociabilização autodenominada “sadia”, a realização de
outras condutas, relacionadas ao desenvolvimento social, objetivando que os educados “na
casa” sejam inseridos e atuantes na vida em sociedade.
Afinal, “que gente é essa”? Há grande estranheza quando uma família, na contramão da
maioria quase unânime das demais famílias, opta por dispensar a escola como espaço do
conhecimento para o ensino dos filhos e decide, ela mesma, responsabilizar-se diretamente por
essa função. Naturalizada pelo processo republicano durante o século XX, acredita-se que a
escola seja o único espaço capaz de oferecer educação, ensino e sociabilidade. Slogans do tipo
“lugar de criança é na escola” ou “escola para todos” (LYRA SANTOS, 2019, p. 212) estão
inculcados no imaginário da sociedade, tornando inconcebível que uma criança possa ser
ensinada em outro lugar que não seja a escola. Por essa razão, a minoria quase insignificante
dos que optam por outro espaço do conhecimento que não seja a escola, torna-se
incompreendida por sua escolha alternativa.
Foi possível apurar, com base no processo de Valentina, algumas motivações e
características de uma família que, sujeitando-se à incompreensão de ir “contra a maré” 318,
escolhe educar os filhos por um modo diverso do que é escolhido pela maioria. Todavia,
parecem coincidir os objetivos de ambas as famílias, tanto das que educam “na casa”, quando
das que optam por serem os filhos educados na escola.
Famílias educadoras, a partir do que pode ser observado na família de Valentina, têm o
desejo de educar os filhos para serem úteis na sociedade e nos grupos sociais dos quais venham
a participar. A motivação para o ensino domiciliar advém de preceitos de natureza múltipla
como, por exemplo, o estilo de vida, a liberdade na escolha de modalidades que mais se adaptem
a esse estilo de vida, anseio por uma participação mais ativa e direta na instrução dos filhos,
maior influência na formação de valores, dentre outros. Combinado a esses fins, também é
possível que sejam motivados por preceitos religiosos que dizem respeito à “missão” da família
318

Título de um documentário lançado em 2018, onde uma mãe relata o cotidiano da prática de Educação
Domiciliar com o filho. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=O6FACoK6mUQ&t=2s. Acesso
29 jan 2020.
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quanto à criação dos filhos como, por exemplo, disposto no documento papal Divini Illius
Magistri que relaciona a formação de um “verdadeiro cristão” à de um “cidadão mais nobre e
útil”. Entretanto, essa missão é primaz da família e subsidiariamente complementada por uma
escola, desde que nela se harmonizem “a educação literária, social, doméstica, religiosa”, sob
pena de, não sendo assim, o homem tornar-se “infeliz e impotente”. Do citado preceito
resultaria que a “escola laica, donde é excluída a religião, é contrária aos princípios
fundamentais da educação [cristã]” (PIO XI, 2016, p. 33).
Ocorrendo conflitos existenciais, relacionados a princípios ontológicos de natureza
religiosa, por exemplo, aproximamo-nos daquilo que, certas vezes, motivam famílias
homeschoolers que, pretendendo defender seu “direito inalienável de educar a prole”, tendo em
vista que se trata de um “direito anterior a qualquer direito da sociedade civil e do Estado” (PIO
XI, 2016, p. 16), outra alternativa não enxergam que não seja tomar para si a “missão” e o
“direito” de educar os próprios filhos.
Apurou-se, enfim, que “essa gente” é bem mais comum do que talvez se possa supor.
Dentre os argumentos nos quais se apoiam os homeschoolers para reivindicar o direito
de ensinar “na casa” foram constatados, em especial, a primazia da Família na “escolha do
gênero de instrução que será ministrada a seus filhos” 319, o direito à liberdade de escolha, o
respeito à opção das minorias sociais vulneráveis, a busca pelo melhor interesse da
criança/adolescente, a possibilidade de uma educação personalizada, adequada à
individualidade e/ou capacidade de cada um, a perspectiva de uma sociabilidade mais
diversificada, contando com diferentes espaços, sem redução a um único ambiente.
Nessa empreitada, as famílias veem se organizando em comunidades, o que tem gerado
o surgimento de associações de apoio à pretensão dos que decidem ensinar “na casa”. No estudo
do caso de Valentina, uma dessas associações, integrada ao processo a fim de exercer a função
de amicus curiæ, foi a Associação Nacional de Educação Domiciliar. O papel da ANED e de
outras associações que já existem, ou que venham a existir, consiste em “promover a defesa do
direito da família à Educação Domiciliar e ações de divulgação da Educação Domiciliar, além
de buscar a integração e a cooperação entre as famílias educadoras” 320. Especificamente nos
autos do RE 888.815, a ANED desempenhou o papel esperado de um amicus curiæ: forneceu
subsídios para que o STF pudesse contar com uma base empírica ao julgar uma questão
relevante e de impacto social como as possibilidades e dificuldades da legalização da Educação
319
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Art. XXXVI, n. 3 da DUDH, de 1948.
Estatuto Social da ANED, disponível no autos do processo RE 888.815 que é público e de acesso livre no site
do STF.
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Domiciliar no Brasil. Suplantando informações contidas nos autos do processo de Valentina,
constata-se a existência de um número cada vez maior de associações cujos objetivos se
assemelham aos da ANED 321, comprovando que o movimento homeschool dá sinais de
crescimento, até que se consolide como modalidade possível de ensino formal, tal qual a escola.
A suposta disputa entre obrigatoriedade escolar e liberdade de ensino, concretizada na
lide mandamental entre Valentina e o Estado, permitiu materializar o debate entre casa e escola,
Família e Estado. Expondo os argumentos históricos e sociais que desencadeiam, há tanto
tempo, a demanda pelo controle da educação, o processo de Valentina evidenciou, pela presença
do termo “controle” repetido incontáveis vezes, que a disputa não é uma suposição. Constitui
uma realidade que desafia estudos para além desse, com investigação e análise mais específicos
em relação a essa categoria identificada como centro da disputa: o controle da escola e/ou da
educação, já que é possível que “uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder [seja] o
sistema educacional” (SCHLOSSBERG, 1993, p. 209). A reflexão não se encerra, de modo
algum, nesse estudo que, em consequência de limites temporais e metodológicos, precisa
finalizar, aguardando que outros estudos surjam para complementar as lacunas aqui deixadas.
Por ora, a Suprema Corte do país encerrou a questão sob o ponto de vista jurídico. Tendo
diante de si, pela primeira vez, a necessidade real de disciplinar uma determinada situação,
exerceu sua função jurisdicional formulando, a partir da norma jurídica concreta, uma solução
prática A redação desta conclusão utilizou-se de termos referentes ao conceito de processo
(judicial) retirado da obra de José Carlos Barbosa Moreira (2000, p. 3). De acordo com a ementa
do RE 888.815, cuja redação coube ao ministro Alexandre de Moraes, o entendimento
majoritário dos ministros do STF ficou assim sintetizado:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL
RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE
DA CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA
PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI
FORMAL,
EDITADA
PELO
CONGRESSO
NACIONAL,
PARA
REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à
própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como
um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro,
dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental
(DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No caso da educação básica obrigatória
(CF, art. 208, I), os titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e
adolescentes em idade escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A
Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado
como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes
com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes
e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma
321

Por exemplo, a Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação Familiar e a Associação de
Famílias Educadoras de Santa Catarina.
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educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem
ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino
domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de
solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional
das crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de
unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado
(desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de suas variações.
4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família,
porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada
pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência
circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite
o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de matérias acadêmicas, a
supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais
previsões impostas diretamente pelo texto constitucional, inclusive no tocante às
finalidades e objetivos do ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a
socialização do indivíduo, por meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF,
art. 227). 5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese
(TEMA 822): “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao
ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira” (BRASIL, 2019, p. 2-4) 322.

Em uma decisão por maioria, a modalidade da Educação Domiciliar, em que pese não
ofender os princípios constitucionais, ainda não pode ser praticada por famílias brasileiras, uma
vez que essa possibilidade passa pela necessidade da aprovação pelo poder legislativo.
O voto condutor do relator originário, ministro Luis Roberto Barroso, foi vencido pela
maioria dos ministros. Cuida-se de um voto que enfrentou a demanda com prontidão, dispondose a solucionar uma insegurança à qual são submetidas as famílias educadoras, até que o
legislativo se manifestasse, já que, há mais de vinte e cinco anos, o assunto do ensino domiciliar
não avança significativamente no congresso nacional.
Em votos diversamente fundamentados, cada ministro indicou seu posicionamento,
mantendo o STF equidistante de uma solução concreta, evitando que o Tribunal Supremo fosse
apontado por um eventual “ativismo judicial”. Com isso, tomou o mesmo caminho do parecer
do Conselho Nacional de Educação n. 34/2000, da lavra de Ulisses Panisset, quando este
manifestou-se pela necessidade de atuação do legislador para que se tornasse possível a uma
família “não cumprir a exigência da matrícula obrigatória na escola” (BRASIL, 2000). Também
foi o STF no mesmo sentido de julgado que alcançou, em 2002, o Superior Tribunal de Justiça
e deixou a cargo do poder legislativo a regulamentação do alegado direito. Não fez mais que o
mesmo a decisão do STF, salvo a particularidade de firmar a constitucionalidade do instituto
da Educação Domiciliar que, por isso, agora firmado, não viola os ideais republicanos nem os
princípios democráticos, tampouco a liberdade e a cidadania.
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Reforçando o que já constou detalhadamente na pesquisa ao expor as manifestações
individuais de cada ministro do STF no RE 888.815, foram oito votos considerando a
constitucionalidade da Educação Domiciliar e dois votos pela inconstitucionalidade dessa
modalidade educacional, sendo os votos negativos dos ministros Luiz Fux e Ricardo
Lewandowski. Dos ministros que consideram a prática do ensino domiciliar compatível com o
texto constitucional de 1988, Luis Roberto Barroso entende que a autorização às famílias
deveria ocorrer imediatamente e Edson Fachim preferiu determinar prazo para que o poder
legislativo exerça sua função e legisle, regulamentando o instituto. Os demais seis ministros,
Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes, mesmo que tenham considerado compatível com a constituição da república a prática
da Educação Domiciliar, remeteram ao poder legislativo que, por meio de sua atuação típica, a
legiferante, regulamente o direito dos pais ensinarem os filhos “na casa” e não necessariamente
na escola.
Sob o ponto de vista jurídico-social, após a decisão do Supremo Tribunal Federal ao
julgar o RE 888.815, da família de Valentina, consolidou-se o entendimento de que a prática da
Educação Domiciliar não gera ofensa ao texto constitucional, pois a modalidade alinha-se à lei
máxima do país que preserva o direito à liberdade e a democracia, num regime republicano que
tem como um dos fundamentos a cidadania. Entretanto, embora tenha reconhecido por oito
votos a dois a possibilidade da Educação Domiciliar como modalidade válida de cumprimento
do dever/direito à educação, o STF apontou que ainda há de ser transposta a dificuldade relativa
à regulamentação legal, sob a responsabilidade do poder legislativo.
Alicerçado na indagação que constituiu o problema da presente pesquisa, o estudo pôsse a responder como os diferentes segmentos envolvidos (vozes) no processo RE 888.815, do
STF, veem as possibilidades e as dificuldades do ensino domiciliar ser legalizado no Brasil. Ao
explorar as fontes e submetê-las às categorias de análise metodológica, além das considerações
já realizadas até aqui, também foi possível confirmar a existência de uma disputa que envolve
o controle da educação. Essa peleja ocorre entre o Estado, que impõe a obrigatoriedade de
frequência escolar, e a Família, que luta pelo direito de exercer a liberdade quanto à escolha da
modalidade de educação dos próprios filhos, dentre elas a Educação Domiciliar, evidenciandose um posicionamento antagônico em relação à sua legalização no Brasil e estigmatizando a
cidadania, um dos objetivos mais estimados da educação.
No Canadá, pesquisas já afirmam que “as escolas [já] não podem ser as únicas, ou
mesmo o principal agente da educação para a cidadania para todas as crianças”. Segundo Bruce
Arai “as crianças [educadas] em casa podem ser bons cidadãos, mesmo que sua visão de
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cidadania seja um pouco diferente do que é ensinado nas escolas” (ARAI, 1999). Em conclusão
às suas pesquisas, o professor canadense afirma que a escolaridade obrigatória para todas as
crianças não pode ser usada como meio de preservar a democracia, nem que ensinar os filhos
em casa seja um modo de mantê-los eticamente servis, pois ambos os grupos são “fervorosos
defensores da democracia e não têm interesse em servilismo ético” (ARAI, 1999)
O século XXI já cumpriu seu primeiro quinto e ainda não é possível afirmar qual a
educação que o representa. Em meio a uma intensa transformação social, tecnológica,
institucional, de valores, entre outras, terá a educação que seguir um modelo próprio para o
Oitocentos e adequado para o Novecentos ou haverá uma educação apropriada a essa intensa
transformação? A disputa entre Família e Estado parece em nada contribuir para que os desafios
educacionais contemporâneos tomem uma direção que elimine os problemas que impedem à
utópica educação de qualidade, gratuita e para todos. Se virtus in medium est, a tensão casa v.
escola não tem o dom de ser virtuosa, pois pender exclusivamente a um ou a outro espaço do
conhecimento, deixando de tirar o proveito que a diversidade de modalidades educativas
proporciona, não favorece a ampliação do conceito de cidadania. Já essa ampliação da
concepção de cidadania, sim, seria capaz de responder aos anseios de uma educação para o
século XXI.
É possível que estejamos presenciando o surgimento de um novo campo de estudos em
educação, o campo da Educação Domiciliar, sendo imprescindível voltar a atenção para os
processos educacionais que ocorrem fora do espaço escolar, tendo se tornado esses processos
um dos interesses do campo de pesquisa educacional atualmente 323. Inclinamo-nos à conclusão
da professora norte-americana Kimberly Yuracko que, em estudo publicado no ano de 2008,
afirmou que o Estado não deve proibir o homeschooling, mas “regulá-lo e fazer cumprir tais
regulamentos, de modo a garantir satisfação ao direito da criança” (YURACKO, 2008).
Seguindo a mesma inclinação, pesquisadores brasileiros começam a tender nesse
sentido 324, fazendo com que novos estudos precisem ser realizados para ampliar as bases do
novo campo. Na perspectiva de registrar possíveis caminhos para a regulamentação da
Educação Domiciliar no Brasil, colhemos, de onde a prática está implantada há algum tempo,
referências capazes de sustentar sua regulamentação. Nesse sentido, para que o Estado possa

Em palestra proferida no Proped/UERJ em abril de 2016, o professor da Universidad de Salamanca, José
María Hernández Díaz, já sinalizava que a educação que ocorre em espaços diversos da escola constitui
interesse para o campo da pesquisa educacional atualmente.
324
Conferir o artigo A educação domiciliar como alternativa a ser interrogada: problema e propostas, de Maria
Celi Vasconcelos e Carlota Boto, disponível em https://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
/article/view/14654. Acesso 20 jan 2020.
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assegurar que o direito à educação das crianças esteja sendo atendido pelas famílias educadoras,
Yuracko sugere “passos” de como o Estado pode “proteger as crianças da interferência parental
nociva”. Segundo ela, “permitindo queixas de terceiros”; através de “procedimentos judiciais
[propostos] pelas próprias crianças”; “impondo limitações”; exigindo “frequência em escola
reguladora para comprovar domínio de habilidades básicas”; “fornecendo aulas particulares
para homeschoolers”; e monitorando as famílias “por meio de visitas domiciliares periódicas”
(YURACKO, 2008). Também são passíveis de comprovar que a Educação Domiciliar cumpre
a contento o dever/direito à educação obrigatória, os testes anuais aplicados por escolas oficiais
e designadas pelo Estado, aos quais podem ser submetidas as crianças/adolescentes educados
na casa.
Não obstante, para que tudo isso aconteça, só nos resta atender o que, há mais de vinte
e cinco anos vem sendo sugerido pelo Conselho Nacional de Educação e pelos órgão judiciais
que já receberam demandas sobre homeschooling. Em se tratando a lei de um “ato de decisão
política por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que
o poder estatal propicia ao viver social modos predominantes de conduta, de maneira que os
membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses”
(SILVA, 1997, p. 122). Daí que compete, deveras, ao legislativo resolver a demanda social por
Educação Domiciliar, sendo que urge realizar essa obrigação o quanto antes. Acredita-se,
contudo, não ser adequado a inserção dessa modalidade na LDB, já que esta cuida da educação
escolar e não caberia vir em seu bojo assunto que não fosse relativo à escola. Talvez, como
sugerido nos autos do processo de Valentina, possa vir a ser concebido um Código de Educação,
nos moldes da experiência francesa (ou paulista 325), destinado a reger a organização estrutural
e o funcionamento de todos os espaços do conhecimento
Retomando o desafio proposto pela professora Maria Celi Vasconcelos em A Casa e os
seus Mestres (2005, p. 226), suponho, neste final de estudo e pesquisa, que o século XXI não
será mais o século da escola (pelo menos não da escola que recebemos de herança do século
XX). Será o século da educação e da aprendizagem. Com ou sem escola. Na escola ou na casa.
Na escola e na casa. Na escola. Na casa.

325

Conferir o Código de Educação do Estado de São Paulo, Decreto n. 5.884, de 21/04/1933, que pode ser
considerado em vigência, posto que não houve revogação expressa.
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RESUMO
O objetivo central da tese foi estudar práticas educativas em de territórios rurais da região de
São Carlos – S.P. Colocou-se foco em três áreas : a) um sítio de “Rural Esquecido”
quilombola do Distrito de Santa Eudóxia; b) no “Novo Rural” de uma Ecovila com
moradores organizados a partir de uma ética de convivência solidária e participativa, que
buscam fortalecer o ideal de uma educação domiciliar; c) na Escola da Toca, uma escola de
Educação Infantil de Itirapina, localizada em uma fazenda de produção de orgânicos Fazenda da Toca - que vem implantando uma educação voltada à “alfabetização ecológica”.
Procurou-se captar novas tendências educativas (teorias e práticas) que pudessem servir de
inspiração aos modelos hegemônicos da educação escolar, tendo em vista os variados
processos de desarticulação cultural sofridos pela escola e outros ambientes educativos.
Como base teórica, foram utilizadas as teorias pedagógicas de Paulo Freire, as Teorias
Sistêmicas de Fritjof Capra, as Teorias da Complexidade de Edgar Morin e a Filosofia das
Diferenças. A coleta de dados foi realizada através do método etnográfico e demais
instrumentos de apoio, tais como: descrição em diário de campo, coleta de depoimentos e
história de vida, registros fotográficos, análises de documentos históricos. Os resultados
indicam experiências educacionais exitosas em espaços rurais singulares, que informam
novos paradigmas educacionais para as novas necessidades do mundo contemporâneo.
O escopo deste trabalho dissertativo é apresentar pesquisa quanto à possibilidade de se
reconhecer o direito à opção pela educação domiciliar no Brasil. A escolarização passou a se
consolidar como modalidade de educação formal a partir dos séculos XIX e XX, isso não
significa que antes não existisse outra forma de acesso ao conhecimento e à instrução. A
educação domiciliar não é igual à educação existente antes do surgimento dos sistemas
escolares, é uma releitura do ensino e aprendizagem que ocorriam no ambiente doméstico,
porém, com o intuito de proporcionar protagonismo à família. Em muitos países, a
modalidade de ensino é reconhecida legalmente, prevista ou regulamentada. No Brasil,
apesar não existir previsão legal, sabe-se de famílias que adotaram à modalidade, que tem
sua origem no movimento americano de desescolarização e popularizou-se como
homeschooling. Portanto, diante da existência dessas situações familiares, e a aparente
incompatibilidade com o sistema escolar brasileiro, que obriga à matrícula e frequência
escolar, torna-se necessário que se estude a modalidade e verifique-se a possibilidade de
garantir o direito de opção aos pais ou responsáveis, que no exercício de sua liberdade e
dever, possam considerar a educação em casa adequada aos seus filhos ou pupilos. Para
analisar-se o fenômeno utilizou-se, como base, a pesquisa bibliográfica, por meio da análise
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de livros, artigos publicados em coletâneas e periódicos, normas nacionais e internacionais,
entre outras fontes, como páginas oficiais, entidades não-governamentais e notícias que
ilustrassem a presença no tema no contexto brasileiro e de outros países. Por fim, percebe-se
a necessidade de estabelecer-se uma previsão normativa que afaste a obrigatoriedade da
matrícula e frequência em instituições escolares, e ressalte o dever de educação, enquanto
instrução com diversas alternativas. Assim, reconhece-se o direito à liberdade de escolha dos
pais quanto à educação dos filhos de forma segura, a fim de se evitarem interferências
incoerentes ao exercício legítimo do poder familiar, no sistema normativo brasileiro.
Palavras-chave: Educação domiciliar; Poder familiar; Autonomia Privada; Direito à
educação; Sistema de educação brasileiro; Constituição Federal de 1988.
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. Buscouse, 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.
A presente dissertação se propõe a responder, a partir do ordenamento jurídico constitucional
brasileiro e argumentos filosóficos e pedagógicos, se a família tem a prerrogativa de ensinar
crianças e adolescente em idade escolar, em casa, sem levá-los à escola. O problema central
da pesquisa consiste, pois, em responder se o serviço público de educação prestado em
instituições de ensino é constitucionalmente obrigatório. A hipótese se verifica ao final.
Realmente foi possível concluir que a educação institucionalizada além de legítima,
enquanto produto do sistema jurídico constituído democraticamente, também é a melhor
forma de preparar o aluno para a vida social e para o desenvolvimento de suas
potencialidades e capacidade comunicativa. A pesquisa se mostra de vital importância
devido à crise do sistema de educação que reacendeu a discussão a respeito do direito da
família de educar crianças e adolescentes em casa sem leválos à escola. A questão é
extremamente controvertida e a legislação, como um todo, dá margem a diversas
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interpretações. A resposta a este questionamento passa necessariamente pelo debate entre
comunitarismo, liberalismo, solidariedade e democracia deliberativa, isto porque os
indivíduos de uma dada comunidade estão inevitavelmente inseridos na cultura e
historicidade que forja esta mesma comunidade. O método de abordagem utilizado é o
hipotético-dedutivo eis que, a hipótese preliminar levantada, pode ser confirmada ou não.
Em relação ao método de procedimento é utilizado o monográfico. A técnica de pesquisa a
ser usada será a bibliográfica e documental. O debate proposto fundamenta-se na doutrina
comunitarista fortemente permeada pelos pressupostos teóricos de J. Habermas, no que se
refere à democracia deliberativa.
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A Constituição Federal de 1988 foi a primeira, no Brasil, a tratar a educação como direito
fundamental de natureza social. Os direitos fundamentais e os direitos sociais tiveram uma
afirmação gradativa decorrente da evolução dos direitos humanos no plano internacional e,
na medida em que foram sendo positivados nas constituições de cada país, receberam uma
classificação decorrente da natureza do direito, denominada atualmente de dimensões de
direito. O direito à educação também é considerado um direito coletivo, na medida em que
beneficia a pessoa considerada individualmente e, ao mesmo tempo, beneficia o Estado e a
sociedade como um todo, o que demonstra o interesse comum e público deste direito. Diante
da sua importância o direito à educação é obrigatório, não sendo dada a opção de exercício
ou não pelo titular, além de ser considerado como direito público subjetivo. Por ser essencial
em relação à realização da pessoa como tal, considera-se que o direito à educação também é
direito da personalidade. Esta obrigatoriedade teve relevo, no plano internacional, a partir do
século XIX, porém, somente foi reconhecida no Brasil com a Constituição Federal de 1988
que exigiu a frequência do titular em instituições de ensino, pública ou privada, pelo menos
para o ensino fundamental, o que foi seguido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo influência de documentos
internacionais. Não obstante, por influência de um movimento surgido nos Estados Unidos
da América, famílias brasileiras passaram a questionar a obrigatoriedade escolar e praticar a
educação domiciliar por motivos diversos, cuja prática é uma alternativa à escola onde
geralmente os pais assumem a educação dos filhos no âmbito do lar sem qualquer vínculo
escolar. Embora rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2005, atualmente, a prática
é objeto de Proposta de Emenda à Constituição e Projeto de Lei que tramitam no Congresso
Nacional tendo como argumentação o direito dos pais na escolha pela educação dos filhos.
Assim, a proposta desta pesquisa é analisar a educação domiciliar à luz da Constituição
Federal de 1988, levando-se em conta especialmente os objetivos constitucionais da
educação, que se relacionam com os fundamentos e com os objetivos fundamentais da
República, onde ser perceberá ao final que o preparo para o exercício da cidadania e o pleno
desenvolvimento da personalidade humana, no Estado Democrático de Direito, exige a
transmissão formal de valores republicanos e democráticos e a participação no espaço
público da instituição escolar, que é indispensável.
Esta dissertação realizou um estudo exploratório na doutrina, jurisprudência e legislação
brasileira acerca da evolução histórica do direito das famílias e dos novos papéis ocupados
pelos pais ou responsáveis e pela criança ou adolescente. A família deixa ser um fim em si
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mesmo e passa a ser um instrumento utilizado para se alcançar o livre desenvolvimento e a
plena realização de seus componentes. A criança ou adolescente deixam de ser meros
espectadores para ocupar o papel de protagonistas de suas vidas, participando ativamente de
todas as questões que os envolvem, dentre estas da instrução a lhe ser ofertada. Foi realizado
um estudo sobre a releitura da capacidade jurídica prevista no ordenamento jurídico
brasileiro e da possibilidade deste instituto ser analisado levando em consideração não
apenas o critério etário, mas, também, outros requisitos imprescindíveis como a maturidade e
o discernimento da criança ou adolescente, abandonando, dessa forma, uma análise
meramente quantitativa para adotar uma análise qualitativa no que tange à aquisição da
capacidade jurídica. Realizou-se, também, um estudo sobre a educação formal e informal da
criança ou adolescente no Brasil e de alguns métodos de ensino adotados em outros países
como na Irlanda e em alguns Estados Norte-Americanos destacando-se nestes a educação
domiciliar, também conhecida como homeschooling, modalidade de ensino que vem
ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Seu objetivo foi analisar os principais
fundamentos da educação domiciliar e sua possível regulamentação no Brasil. Os resultados
mostram que o ideal seria família e escola trabalharem juntas na instrução da criança ou
adolescente. Entretanto, diante de várias vicissitudes demonstradas, dentre estas, a
claudicância da educação no Brasil e do considerável aumento de famílias brasileiras que,
insatisfeitas com a educação brasileira ofertada, vem, cada vez mais, aderindo ao
homeschooling, é possível concluir que a regulamentação da educação domiciliar se faz
necessária dando às famílias a prerrogativa em instruir o educando em casa desde que estas
sejam periodicamente fiscalizadas pelo Estado como ocorre na maioria dos Estados NorteAmericanos, garantindo, por conseguinte, a proteção integral e o melhor interesse do
educando, afastando a ideia de primariedade do Estado no que tange ao dever de educar, e,
por consequência, à socialização e formação de seus cidadãos.

Resumo
A presente tese tem como finalidade compreender a natureza, os fundamentos e as
condições históricas segundo as quais, no Brasil e no mundo, vem se desenvolvendo um
movimento social integrado por pais e diversos outros agentes públicos e privados pelo
qual procuram garantir e realizar a educação de crianças e adolescentes de modo
desescolarizado, por meio de modos e técnicas que não se identificam com o modo
escolarizado de educar, mas sim com um modo integrado de educação afinado com as
possibilidades atuais do processo de ensino-aprendizagem e o atendimento das
necessidades globais das crianças e adolescentes, visando o pleno desenvolvimento de
suas personalidades e potencialidades segundo um sentido de formação da pessoa
humana dentro de parâmetros valorizados por crenças do tipo não materialista. Além
disso, oferece uma reflexão sobre os marcos constitucionais e legais que atualmente
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orientam a doutrina e a jurisprudência brasileiras quanto ao direito à educação de
crianças e adolescentes, demonstrando que, com fundamento nos direitos humanos
fundamentais que foram sendo assegurados desde os primórdios das revoluções liberais
nas constituições do mesmo jaez, bem como nas declarações internacionais de direitos
humanos aplicáveis à esfera da garantia dos direitos da criança e do adolescente, a
Educação Familiar Desescolarizada mostra-se constitucional e desejável, não havendo
motivo fundado para que o Estado brasileiro a proíba. Finalmente, oferece diretrizes
gerais tanto no sentido da legalização e regulamentação da Educação Familiar
Desescolarizada no Brasil quanto no sentido de uma abordagem educacional integrada
que leve em conta as dimensões física, intelectual, moral social e espiritual da pessoa
ainda em desenvolvimento, de modo coerente com os motivos que fundamentam a
opção dos pais pelo modelo desescolarizado de educar.
A presente tese tem como objetivo analisar os princípios e fundamentos do ensino em
casa, bem como sua possível normatização no Brasil. É crescente o número de famílias
brasileiras que optam por ensinar seus filhos em casa ao invés de enviá-los para as
escolas, apesar da interpretação vigente de que a legislação federal não admite tal
prática de ensino, apresentando como compulsória a matrícula em instituição escolar.
Tal fenômeno tem suscitado a ação do Poder Judiciário, a apresentação de Projetos de
Lei pela sua regulamentação e o interesse da sociedade sobre uma forma alternativa de
ensinar os filhos, além do debate e de reflexões sobre o tema. Seguindo tendências
internacionais em prol da normatização do homeschooling, os favoráveis ao ensino em
casa no país têm reivindicado o uso dos Documentos Internacionais de proteção aos
Direitos Humanos para exigir a primazia dos pais na escolha da educação dos filhos e se
organizado por meio de associações para exercer influência sobre o Poder Legislativo e
divulgar o tema na sociedade. Acresce-se ao debate jurídico questionamentos como: Os
argumentos utilizados pelos pais ao rejeitarem a instituição escolar como espaço de
formação acadêmica e social revelam-se válidos? Quais os fundamentos filosóficos e
políticos presentes na contestação do Estado em relação à compulsoriedade da educação
escolar? É possível compreender o ensino em casa como uma alternativa à
escolarização de crianças e adolescentes no Brasil e rejeitar a idéia de que a escola
detém o monopólio nas questões de socialização e formação para a cidadania? Seria
essa modalidade de ensino viável para todos ou esta representaria apenas o
descompromisso de poucos com a educação enquanto um bem público? O que a
normatização do ensino em casa no país acarretaria para o debate sobre a ação e a
formação docente? Estas e outras questões sobre o tema são objeto de análise da
presente tese, que, com base em pesquisa bibliográfica e entrevistas com famílias que
ensinam os filhos em casa, traça um panorama do ensino em casa, questionando-o como
um possível caminho em busca de uma educação que englobe o alcance de resultados
acadêmicos e o cumprimento de objetivos constitucionais para a educação como o
pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Destacase que todo o debate decorrente do tema em análise visa à contribuição para os
enfrentamentos necessários dentro de um contexto de luta em prol de uma educação
pública de qualidade para todos.
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O presente trabalho de pesquisa tem como proposta, a partir de pesquisa bibliográfica,
discutir a obrigatoriedade estatal da educação. Apresentamos o surgimento histórico da
obrigatoriedade educacional e os pressupostos que serviram de norte para os estados
modernos constituírem um projeto de educação pública e também os argumentos para
manter tal projeto na contemporaneidade, a partir de Jose Gimeno Sacristán. Como
contraponto à defesa da compulsoriedade estatal da educação, foi trazido os argumentos
de Murray Rothbard, e outros teóricos da Escola Austríaca de Economia, que propõe a
retirada do estado das relações e acordos firmados entre indivíduos. Com o embate,
tentamos demonstrar que uma educação desejável não pode ser provida pelo estado e
que os indivíduos podem e deveriam conduzir a si mesmos. A partir do libertarianismo
ético de Rothbard, apontamos que é o mercado, e não o governo, que deveria prover a
educação. A partir da crítica ao modelo compulsório estatal, apresentamos duas
propostas teóricas para a não obrigatoriedade do estado na educação os vouchers (valeseducação) e o homeschooling (ensino doméstico)
Esta pesquisa qualitativa procurou investigar o que pensam os professores do primeiro
segmento do ensino fundamental sobre o direito humano à educação atualmente. Este
trabalho traz uma análise histórica do direito à educação dentro dos direitos humanos e
de seus dispositivos internacionais. Adentrando o contexto brasileiro, a pesquisa
contribuiu com uma evolução histórica deste direito nas Constituições brasileiras e nas
legislações pós Constituição de 1988. A pesquisa traz algumas considerações quanto
aos temas atuais da justiciabilidade, do ensino doméstico, o homeschooling, e da
qualidade e sua relação com as avaliações em larga escala. Como opção metodológica,
a empiria da pesquisa contempla entrevistas semiestruturadas com doze professoras do
ensino fundamental da rede municipal. Dentre os resultados da pesquisa encontramos
que ainda há lacunas quanto ao conteúdo deste direito pelas professoras. A maioria das
professoras entrevistadas coloca o Estado e não os professores como primeiro ator na
garantia deste direito às crianças. As professoras expressaram preocupação com a
garantia de uma a educação de qualidade e trouxeram suas opiniões sobre a política de
avaliações em larga escala e também sobre a política implementada pelo Município. Por
fim, a pesquisa faz um alerta sobre o perigo de se estabelecer relações entre
justiciabilidade,qualidade/avaliações no contexto atual.
A liberdade religiosa é um direito fundamental previsto no art. 5, inciso VI, da
Constituição da República Federativa do Brasil. Apresenta várias facetas, pois consiste
no direito de professar ou não uma religião, de mudar de crença, de poder se manifestar
através de cerimônias e reuniões e, finalmente, no direito dos fiéis de se organizarem
em instituições. O Estado garante este direito ao não interferir na liberdade individual
do cidadão e ao garantir que outros cidadãos também não interfiram. Ao longo da
história, o Brasil acumulou sete constituições. A segunda, de 1891, adotou em
definitivo o modelo de separação entre Estado e Igreja. O modelo de Estado laico foi
mantido pela atual Constituição, de 1988. Laicidade não é sinônimo de laicismo. Este
significa exclusão da religião do âmbito público, enquanto aquele diz respeito à
neutralidade e imparcialidade por parte do Estado. Secularização é um fenômeno de
caráter social, da diminuição de práticas religiosas, e não apresenta caráter político. A
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ampla liberdade religiosa possibilita conflitos com outros direitos fundamentais,
podendo, assim, vir a ser restringida. Todavia, há a necessidade de se impor limites a
essas restrições através de instrumentos jurídicos que garantam não seja o direito em
tela suprimido de forma excessiva. Algumas situações têm tornado concretos possíveis
conflitos legais entre a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais: disciplina dos
filhos com a nova redação dada para o ECA, que proíbe o uso de castigo físico,
símbolos religiosos em repartições públicas, e a tensão da ética sexual cristã com o
conceito de diversidade. A Teologia apresenta seus próprios conceitos de Estado,
liberdade e tolerância. Na tradição reformada, a autoridade civil é uma ordem divina
que deve atuar dentro de seus limites sem poder adentrar na esfera de outras áreas da
sociedade, tais quais a Igreja e a família. Em sua liberdade, o cristão se submete às
autoridades pelo bem de todos, visto que o mal precisa ser controlado. A tolerância
cristã não relativiza suas convicções, mas também não permite que se vá além do uso de
palavras na proclamação da fé. Apesar de o cristianismo ter por longos períodos se
misturado com o poder civil, não é este o objetivo perseguido. Todo o cidadão tem o
direito de fazer parte da administração pública e do governo e dar sua colaboração à
polis, independente de seu credo ou ausência de credo. Assim, o cristão pode participar
da política e deve buscar cooperar, visto ter um mandato cultural de mordomia da
criação. Sua participação, porém, deve elevar a exigência ética dos agentes públicos e
políticos. Pela corrente teológica que permeia a pesquisa, a família deve ter primazia na
formação educacional das crianças. O Estado não deveria dificultar a prática de
homeschooling e nem interferir no método de disciplina preferido pelos pais, pois
família e Estado circulam em esferas distintas. Ainda que não seja essa o entendimento
que tem direcionado a legislação brasileira, é possível incentivar a criação de leis nesse
sentido, vez que a Constituição do Brasil não ignora a importância do papel central da
família na educação. Quanto às tensões da ética cristã sexual tradicional com as
exigências dos ativistas de diversidade sexual, não podemos ter expectativa de soluções
definitivas, visto que essa é uma consequência da pluralidade cultural e religiosa natural
do Estado democrático de direito.
Esta pesquisa objetivou estudar o princípio do melhor interesse da criança tanto em seu
viés teórico quanto prático, na tentativa de se concluir se é possível ou não adotar-se
critérios predeterminados para serem seguidos na tomada de decisões em questões
envolvendo crianças e adolescentes. Na primeira parte, teórica, estudou-se o conteúdo
do melhor interesse, e se poderia ele ser entendido como regra de interpretação, direito
fundamental ou princípio. Já a segunda parte, prática, buscou analisar como os tribunais
vêm decidindo algumas questões que resvalam no melhor interesse. Para tal, alguns
institutos foram selecionados (guarda, adoção, parto anônimo, visitas e educação). A
análise da guarda passou pela sua diferenciação entre colocação em família substituta e
atribuição a um dos pais em caso de separação. Discutiu-se a possibilidade de atribuição
a terceira pessoa e de imposição da modalidade compartilhada. Estudou-se o direito de
visitas para o caso de a guarda ter sido atribuída a somente um dos pais. Estendeu-se a
pesquisa para a hipótese de garantir-se esse direito a amigos, padrastos, madrastas e
padrinhos. A adoção foi estudada nas modalidades à brasileira, intuitu personae e

244

AS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DE
ESCOLARIZAÇÃO NA
POLÊMICA ACERCA DA
HOMESCHOOLING

Moroni Azevedo
de Vasconcellos

Universidade Estácio
de Sá

Tarso Bonilha
Mazzotti

Mestrado em
Educação

HOMESCHOOLING: UMA
PROPOSTA DE
ESCOLARIZAÇÃO
INTRAFAMILIAR

Renato Gomes
Bastos
Walsir Edison
Rodrigues Junior

Pontifícia
Universidade Católica
de Minas Gerais
Mestrado em Direito

2016

Escolarização;
Homeschooling;
Representações Sociais;
Análise Retórica

2013

Poder familiar;
Ensino domiciliar;
Direito à educação;
Direito fundamental

internacional. Ainda, analisou-se a possibilidade de adoção por casal homoafetivo.
Embora inexistente no direito brasileiro, o parto anônimo foi analisado para se observar
se viável e necessário em nosso ordenamento. Por fim, estudou-se o direito à educação,
realçando-se alguns aspectos como a possibilidade de o ensino ser realizado fora de
estabelecimentos oficiais, transporte de crianças até suas escolas e a possibilidade de
exigirem-se vagas em creches.
Esta dissertação é o relato de uma pesquisa que teve por objetivo identificar as
representações sociais de escolarização, que são a operacionalização de ideologias, por
meio do exame de conflitos judiciais e parlamentares acerca da escolarização
doméstica. Utilizouse a metodologia da análise retórica dos argumentos postos nos
litígios, a qual requer a explicitação das partes envolvidas e as técnicas que utilizam
para persuadir ou convencer os seus auditórios, estes, neste caso, são os membros de
conselhos e parlamentares, bem como toda a população (o auditório universal
concebido pelos oradores). Verificou-se que o desejável para os defensores da
exclusividade do ensino oficial, obrigatoriedade da frequência nas escolas e para os seus
opositores, o ensino doméstico, que orientam e coordenam as tomadas de posições dos
envolvidos, são a expressão de duas ideologias acerca da vida social: (a) a estatista; (b)
a liberal. A ideologia estatista considera que o Estado deve ser o único educador do
povo; a liberal assume que as famílias são educadora por excelência e o Estado deve se
subordinar àquelas. Tal polaridade, instituída por meio da dissociação da noção de
escolarização, não pode ser superada, uma vez que são representações sociais
incompatíveis, logo, não passíveis de serem resolvidas pela instauração de uma terceira
via, por exemplo. De um ponto de vista psicossocial, tem-se que é factível explicitar
representações sociais pelo exame de litígios, desde que se utilize a análise retórica para
as expor.
A presente dissertação realiza um trabalho sobre a extensão ou abrangência do poder
familiar na formação educacional dos filhos menores. É realizada a análise da
possibilidade de implementação do estudo domiciliar no ordenamento pátrio. Para
tornar esse modelo de estudo uma realidade, percorre-se desde a primeira Constituição
Federal até a atual, traçando o estudo como direito fundamental. Analisam-se as normas
infraconstitucionais, bem como tratados internacionais, contrapondo essas a normas
infraconstitucionais que negam a possibilidade do estudo domiciliar. Faz-se, também,
uma pesquisa sobre a realidade dos estudantes no modelo atual da educação. O estudo
demonstra a falência do modelo educacional atual adotado por nosso Estado. Aponta
que a integração não precisa, necessariamente, passar pelo meio escolar, podendo a
criança e o adolescente manter o relacionamento social por meio de outras formas.
Demonstra o limite da interferência do Estado no seio familiar. Para tanto, são
apresentadas normas em que o próprio Estado delega poderes à família para educar seus
membros. Ressalta o papel da família dentro da educação informal e a possibilidade
dessa educação para atingir a dignidade da pessoa, bem como condições de ela
ingressar no mercado de trabalho com conhecimento e senso crítico, fomentando os
valores de cada grupo de entidade familiar e pensamentos diferentes, prestigiando a
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pluralidade dentro do Estado e ao mesmo tempo protegendo o direito fundamental de
todos terem acesso à educação.
A presente dissertação tem por objeto o estudo do ensino domiciliar, movimento social
mundialmente conhecido como Homeschooling. No Brasil, não se pode falar de
inconstitucionalidade dessa modalidade de ensino, pois a Constituição da República de
1988 não a permite, mas, igualmente, não a proíbe. Já a legislação pertinente,
principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) obriga os pais a matricularem seus filhos em alguma
escola regular. Por outro lado, considerando o aumento no número de adeptos ao
fenômeno, torna-se imperioso ampliar o debate para entendê-lo como parte de um
importante processo de evolução social. A liberdade de consciência, de credo e de
convicções, próprios do Estado democrático de direito, devem garantir aos pais os
direitos de eles próprios assumirem o ensino de seus filhos no âmbito doméstico. É
imprescindível estabelecer um diálogo entre os aspectos axiológicos, ou seja, os valores
éticos comunitários e a conformação deontológica existente, baseada no primado do
dever-ser. Os princípios e regras que norteiam a educação básica não podem ser vistos
fora do contexto sociocultural em que estão inseridos. A liberdade de escolha individual
dos pais, desde que não haja prejuízos para alguém, significa um avanço da humanidade
e representa a opção de quem pode avaliar o que seria melhor para os seus filhos. Tudo
que for impeditivo dessa liberdade pode significar autoritarismo. O Estado não tem
condições de fazer essa escolha, mas ele pode representar um forte aliado nesse
processo, uma vez que tem as condições de normatizar a modalidade de ensino. Mais do
que produzir dados estatísticos oficiais, o sistema de ensino público pode produzir uma
interação ensino-aprendizagem eficiente em diálogo permanente com as famílias
homeschoolers e a comunidade escolar em geral. Este trabalho procura, pois,
demonstrar que as garantias obtidas pelo Estado democrático de direito devem ser
entendidas como um avanço significativo da liberdade, amplamente considerada. Para
tanto, o método de pesquisa indutivo-dedutivo, através de pesquisa bibliográfica e
documental, além de pesquisa empírica survey e entrevistas semidirigidas serão
utilizados na formulação dos postulados defendidos.
Trata-se de estudo voltado a problematizar o lugar da criança na teoria política e na
concepção de justiça predominante nos Estados democráticos de Direito, a saber, o
liberalismo igualitário, e o seu necessário impacto e projeção na solução de questões
jurídicas constitucionais envolvendo esses sujeitos. Após debruçar-me nesse tema, eu
identifiquei o seguinte problema: a dificuldade de se reconhecer a criança como um
sujeito dotado de uma subjetividade autônoma, porém contextualizado. As crianças não
nascem em árvores, elas nascem e crescem no seio de uma família. Elas são sujeitos
duplamente governados, inseridos em um ecossistema complexo composto pela
sobreposição de no mínimo duas autoridades de peso – a família e o Estado. Soluções
que se pretendam justas para as crianças não podem ignorar essa realidade. De modo
geral, o trabalho partiu de um olhar macro, passando pelas estruturas intermediárias até
uma visão microssistêmica, como etapa preliminar para a construção de um arcabouço
teórico filosófico capaz de orientar a resolução de problemas jurídicos, de matriz
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regulatória ou judicial, envolvendo as crianças. Na sequência, apliquei a teoria proposta
a casos concretos, realizando o cotejo entre as ideias aqui apresentadas e aquelas
usualmente utilizadas para a solução de litígios envolvendo crianças. No Capítulo 1,
procurei trazer à tona a sociedade como um sistema complexo, formado por estruturas
associativas que compõem o que chamamos de um ecossistema humano. No Capítulo 2,
propus uma linha histórica capaz de dar vida as relações inicialmente delineadas no
Capítulo 1, com destaque para aquelas forjadas entre a família e Estado. Busquei as
conexões existentes entre esses dois níveis associativos, reconhecendo o seus
respectivos papeis de autoridades local e central. No capítulo 3, dei início à análise da
família por uma ótica interna, a partir das críticas feministas à teoria de justiça
rawlsiana. No capítulo 4, ampliei as críticas forjadas a nível intrafamiliar, de modo que
abarcassem também o standpoint das crianças. Por fim, no capítulo 5 após organizar
uma linha filosófica e teórica minimamente suficiente para o estudo das crianças, dei
início à análise de duas situações-problema envolvendo crianças, suas famílias e o
Estado – o caso de saudação das bandeiras e o caso Wisconsin v. Yoder. A proposta foi
direcionar as críticas aos casos concretos, buscando soluções que levassem em
consideração o standpoint da criança, reconhecida aqui como protagonista.
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Ensino em Casa no Brasil: Um estudo com base na memória social acerca da
obrigatoriedade e liberdade de ensino nas Constituições Brasileiras e em demandas
jurídicas recentes, dissertação de mestrado, aborda o ensino em casa nos tempos atuais,
pois, apesar de fazer parte da história educacional do país, pais estão sendo processados
judicialmente e/ou administrativamente por adotarem essa prática educativa, inclusive,
condenados por crime de abandono intelectual, de modo que a pesquisa perpassa
basicamente pelos saberes, História, Memória, Direito e Educação. Este trabalho defende
o ponto de vista segundo o qual o ensino em casa compõe a memória social brasileira e,
apesar do debate em torno da legalidade/ilegalidade, trata-se de gênero educativo
amparado pela legislação. Sustenta que a análise da obrigatoriedade e liberdade de ensino
nas Constituições Brasileiras possibilita a compreensão da memória social acerca do
ensino em casa. Isto é possível porque os documentos constitucionais compõem os
interesses, as memórias coletivas, de grupos, de modo a apresentar a memória social de
uma dada nação, num determinado espaço e período de tempo. O recurso à memória
amplia a análise das demandas jurídicas e serve como fator norteador que aproxima o
intérprete do que foi construído socialmente. Ou seja, a memória social apresentada
constitucionalmente delineia, ou melhor, norteia de forma mais adequada o operador do
Direito, de modo que este não se distancie do que a norma realmente busca proteger e
alcançar socialmente. Sustenta-se que a memória social apresentada constitucionalmente
aponta para a convivência dos dois gêneros de ensino: escola e casa. Portanto, a
obrigatoriedade de educação para todos pode ser alcançada com a manutenção do ensino
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em casa, sem prejuízo à liberdade dos grupos familiares de educarem os filhos, de modo a
preservar as memórias familiares. As novas nuances dessa prática educativa nos tempos
atuais – mundo global, tecnológico, cibernético, educação a distância aponta para um
gênero de ensino mais democrático, seja para preservar as memórias familiares, seja para
viabilizar o ensino de qualidade para todos, por meio de mecanismos tecnológicos, em
especial, o ensino a distância
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A relação educação e trabalho, na atualidade, evidencia-se como problema teórico e
empírico de abrangência ampla e profunda. De um histórico em que escola e empresa se
dedicavam a atividades, que guardavam relação com suas características e
peculiaridades, passa-se a uma situação em que essa relação é submetida a uma espécie
de intransparência que se materializa na dificuldade de discernir qual é a especificidade
de cada uma dessas instituições. É neste contexto, que até a própria existência da escola é
questionada por parte de autores que criam ou reforçam argumentos de que a sociedade
deve ser desescolarizada ou de que a escola deve submeter-se às necessidades
pragmáticas e imediatas do mundo da produção. Nesta pesquisa, de caráter bibliográfico
e com alguns aportes da empiria, procuramos analisar os mecanismos da constituição da
importância e (in)prescindibilidade da instituição escolar para a inserção dos seus
freqüentadores ou dos egressos dela, no mundo do trabalho. Inicialmente, focalizamos o
período compreendido entre a década de 1960 e o início do século XXI, dando destaque
à obra Sociedade sem escolas de Illich e à sua veemente defesa da "desescolarização da
sociedade". Em seguida, direcionamos a nossa atenção a obras de administradores que,
para além do seu metier gerencial, se voltam a analisar a importância da educação para a
chamada "Sociedade do Conhecimento" e a fazer prescrições de como deve funcionar a
escola para ser útil às demandas do mercado. Entre esses destacamos as contribuições de
A. Toffler, P. Drucker e P. Senge. Estes autores que poderiam também ser caracterizados
como partidários da Teoria do Capital Humano (TCH) revisitada, não pregam a extinção
da escola, mas sim, sua empresarialização no sentido de que venha atender as
necessidades imediatas do mercado. Na contracorrente desses autores, destaca-se C.
Laval afirmando categoricamente que a "escola não é uma empresa". Esta polarização
veio se mostrando pouco fecunda em termos de análise, o que nos direcionou a buscar
sua superação por meio das profícuas reflexões e propostas de D. Saviani que indica a
urgente necessidade de que se recupere a "especificidade da educação". Isto significa que
à escola e à educação competem inadiáveis responsabilidades, que têm a ver com o
presente, o passado e o futuro, distanciando-se ou procurando não se submeter aos
estreitos limites, de origem empresarial, relacionados àquilo que é pragmático e
imediatamente aplicável. As entrevistas com os gestores, de outra parte, explicitaram o
quanto as proposições dos administradores estão entranhadas na teoria e na prática da
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gestão e como a TCH é atual e operacional quando se procura trabalhadores e se oferece
a estes treinamentos para que se adequem às demandas do mercado nos reclamos deste
por empreendedorismo e empregabilidade. Destacamos, por fim, que, mais do que no
período em que se falava de categorias como desescolarização ou reprodução, hoje é
necessário que se resgate a escola e a educação, para além dos restritos conceitos com os
quais o mercado e seus ideólogos prescrevem qual deve ser o papel da escola para
atender as demandas imediatas do mundo da produção.
Vivemos numa sociedade constituída e constituinte de relações marcadas por
desigualdades econômicas, sociais, de classe, de raça, de gênero, etc. e produtora de
opressões, dominações e assujeitamentos. A educação é um campo atravessado pelas
correlações de força, pelos dispositivos de poder vigentes e por tais desigualdades; nesse
campo se coloca em disputa práticas que podem servir à manutenção da opressão, da
dominação e do assujeitamento ou que se produzem como resistência. A presente
dissertação aborda questões relativas a práticas educacionais nomeadas por
desescolarização adentrando na experiência de um grupo específico, o Barro Molhado
buscando evidenciar tensões, potências e perigos que as compõem. Tendo como
embasamento produções de pensadores da Filosofia da Diferença, sobretudo, Deleuze,
Guattari, Foucault e foucaultianos, procuramos discorrer sobre as formas e relações de
poder que estão em jogo na constituição das práticas educacionais, tanto dentro da
escola, como nos formatos que prescindem do sistema regular de ensino, e realizar uma
crítica em relação aos processos de subjetivação forjados na atualidade. Procuramos
afirmar as lutas que culminaram na instituição da educação como direito e em sua
efetivação através da escolarização, assim como, os esgotamentos presentes no sistema
regular de ensino e as potências de propostas alternativas que buscam se configurar como
educação formal. Não-diretividade e não-intervenção tornaram-se princípios centrais na
discussão sobre das maneiras de pensar e de agir dos adultos em relação às crianças.
Retomamos pensamentos de Hannah Arendt sobre o campo da educação, sua relação
com o domínio da política e sua dimensão pública, buscando problematizar tais
princípios e discutí-los na contraposição entre autoritarismo e autoridade. Em nosso
tempo, atravessado por ideia de liberdade e autonomia, as formas de aprisionamento,
dominação e assujeitamento se tornam veladas, dando margem para o enrijecimento do
controle através de aparências libertárias. A noção de governamentalidade, forjada por
Foucault, se constitui como uma ferramenta analítica que nos permite adentrar na
agonística presente na relação entre governo e liberdade, potencializando rupturas com
as naturalizações vigentes e a criação de novos possíveis. Retomamos a afirmação de
Foucault (1995b): Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não
significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos sempre algo a
fazer (p.256). Se tudo é perigoso, qualquer uma das formas das práticas educacionais
escolhidas, estejam elas dentro ou fora do sistema regular de ensino, envolvem riscos. Se
há sempre algo a ser feito, apoiamo-nos no pensamento de Deleuze (1992b) para criar
estratégias de enfrentamento no tempo que habitamos. Não basta estar fora da escola
para romper com as amarras de nosso tempo; ao mesmo tempo, inventar maneiras de
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viver e educar que rompam com o que domina no cenário escolar é expressão da
potência de criação, resistência, e pode se constituir como máquina de guerra
Este trabalho pretende produzir algumas reflexões sobre o triunfo da escola no mundo
contemporâneo, bem como meditar sobre os limites políticos do sujeito escolar,
atentando para suas múltiplas dimensões: moral, cognitiva e sociocultural. Para tanto,
elegemos como tema geral da investigação as vicissitudes da rotina escolar,
particularmente no que se refere ao adoecimento e à deserção dos professores da escola
pública brasileira. A principal referência teórica é a obra de Michel Foucault, mais
particularmente, suas análises sobre as instituições disciplinares, as práticas racionais de
governo das populações e os jogos de poder/resistência no interior da sociabilidade
moderna. Partindo do conceito foucaultiano de governamentalidade e da análise dos
discursos médicos e pedagógicos sobre a saúde dos professores, desenvolvemos três
operadores conceituais: a insuportabilidade da rotina escolar, a fadiga-limite dos
professores como contraconduta moral e, por fim, o abolicionismo escolar, este tomado
tanto como aporia política de nosso tempo quanto como abertura para um futuro
indeterminado. Dessa forma, nosso estudo pretende demonstrar como os processos de
governamentalização das condutas escolares são permeados por um elemento trágico,
bem como por conflitos que, antes de explicitarem os mecanismos e os movimentos do
poder sobre as formas e os modos de vida, figuram como ruína permanente do próprio
paradigma de poder vigente nesse quadrante. Acima de tudo, debruçamo-nos sobre
casos-limite do pensamento e da ação, bem como sobre a possibilidade de perspectivar
politicamente alguns impasses da educação formal contemporânea, os quais nos levam a
sugerir que o problema do adoecimento e da deserção dos professores não deve ser
reduzido ao âmbito da patologização médica e da moralização social para que possa,
porventura, ser ressignificado como uma potência trágica do desastre triunfal da escola;
uma potência que carrega indelevelmente o fantasma do abolicionismo escolar como
imperativo ético-político de um tempo por vir.
Paul Goodman foi um dos pilares do movimento anarquista americano. Paul Goodman
foi um escritor, crítico literário, psicoterapeuta, crítico político e posteriormente (a partir
dos anos de 1960) tornou-se um ferrenho crítico dos modelos de educação tradicional e
um dos principais nomes da desescolarização, sendo um ativista do movimento contra a
escolarização obrigatória. Por conta dessa amplitude de temas, Goodman teve seus
debates atravessados pela antropologia, pela educação, pela psicanálise, pela filosofia,
pela psicologia e várias outras áreas. Goodman produziu uma leitura gestáltica da
experiência que fora fundamental para construir suas perspectivas clínicas, políticas e
educacionais. Assim, o objetivo desta tese é caracterizar na obra de Paul Goodman a
vigência de um modelo de descrição e compreensão da experiência o qual caracteriza
uma ontologia gestáltica, o que significa dizer: um modelo em que a experiência é
descrita como um todo de diferentes dimensões e que não têm síntese entre si. Em
segundo lugar, mostrar em que o sentido ontológico gestáltico serviu de base para Paul
Goodman estabelecer a crítica aos modelos políticos, clínicos e educacionais de sua
época. Goodman, desde seus primeiros escritos, apontava a importância de uma profunda
reflexão sobre a natureza humana para fundamentar seus debates políticos. Como um

250

Teias de aprendizagem :
uma proposta de ensino
com recursos
educacionais abertos
baseada na perspectiva
de Ivan Illich

Ismael de Lima
Paulo Lima Júnior

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
Mestrado Profissional em
Ensino de Física

2017

desescolarização,
Recursos Educacionais
Abertos

leitor de John Dewey, Goodman entendia que a reflexão política em prol de uma
sociedade democrática e o impacto das instituições coercitivas na vida dos indivíduos
precisavam, necessariamente, de uma elucidação acerca dos fundamentos da natureza
humana. Porém, para além de Dewey, é na psicanálise freudiana e parafreudiana
(principalmente nas ideias de W. Reich) que Goodman procurará responder a essa
questão. Foi na década de 50, ao escrever o tomo teórico do livro Gestalt Therapy,
assinado conjuntamente com Frederick Perls e Ralph Hefferline, que Goodman tenta
pensar um modelo ontológico que se produz a partir de uma digressão acerca de suas
influências pragmatistas, psicanalíticas e fenomenológicas. Seu propósito era pensar uma
ontologia anárquica, que pudesse conceber os processos de criação, sem a necessidade de
um recurso dogmático, genético ou teleológico. A natureza humana é esse todo
propriamente gestáltico que, à revelia do que é constituído, possibilita sempre um lugar
de criação. A natureza humana, para Goodman, é justamente esse resíduo que produz, a
partir da biologia e da sociedade, um espaço de diferenciação e criação. O nome que
Goodman irá dar para esse processo de criação, ou seja, para a natureza humana, é teoria
do self. Isso porque, estando inserido dentro do contexto psicanalítico e neopsicanalítico
dos EUA, e, principalmente, estando responsável pela criação dos fundamentos de uma
nova abordagem psicoterapêutica, Goodman procurou pensar uma teoria do self, porém,
sem cair nas armadilhas psicologistas em que seus contemporâneos haviam sucumbido.
Sendo assim, ao construir uma teoria da experiência de base gestáltica, Goodman
consegue fundamentar de uma forma não dogmática suas propostas políticas,
educacionais e clínicas. Isso porque o livro Gestalt Therapy tem como propósito explorar
os fundamentos da experiência, mas também os efeitos da burocratização e da coerção na
experiência humana. Assim, Goodman consegue pensar uma clínica que tem como
propósito o acolhimento à diferença (a Gestalt-terapia); uma política que problematize a
desvitalização e a apatia social vividas pelos indivíduos (a anarquia) e o papel da escola
como instrumento de domesticação dos corpos na lógica burocrática (a
desescolarização).
Esta dissertação descreve uma intervenção desescolarizada efetivada dentro da escola.
Desescolarizada no sentido de que há na intervenção um desprendimento das coisas
tipicamente escolares como currículo, regras temporais e recompensas. Para Ivan Illich,
autor do qual as ideias apresentadas no livro Desescolarização da Sociedade (1973)
serviram como principal referencial teórico para este trabalho, os já exaustivamente
discutidos problemas escolares são, na verdade, características intrínsecas dessa
instituição. Ademais a escola seria um ritual de entrada para o mundo do consumo e um
mecanismo que colabora com a reprodução das diferenças sociais. Uma alternativa à
instituição escolar para o papel de mediador no processo de aprendizagem, seria a de
fomentar o nascimento das “Teias de Aprendizagem” – redes autônomas de trocas de
habilidades. A atmosfera propícia para o surgimento da nossa teia se constituiu no
Colégio La Salle Carmo em Caxias do Sul, em dois semestres de 2014 e 2015. A
plataforma escolhida para o nascimento dessa rede foi ancorada nos Recursos
Educacionais Abertos (REA). Tais recursos favorecem o ciclo pesquisacriaçãodocumentação-compartilhamento que, em nosso entendimento, é fundamental para
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desenvolver a autonomia dos alunos e para a abertura do conhecimento. Apresentamos
aos alunos de ensino médio daquela escola a possiblidade de participarem de encontros
semanais para que eles desenvolvessem seus projetos voltados, a princípio, para a mostra
científica da escola. Nos encontros, os participantes tiveram disponíveis modelos de
habilidades e ferramentas (como o Arduíno) para, de maneira autônoma, guiar seu
aprendizado de acordo com o temática escolhida para seus projetos. Dividida em três
momentos – (1) propiciar a formação da teia, (2) tornar os recursos disponíveis, (3)
desenvolvimento de projetos, (4) documentação e compartilhamento – a intervenção
desescolarizada mostrouse uma sugestão eficaz para um projeto extra curricular.
Trata-se de uma pesquisa sobre a ideologia presente na escola capitalista e os conceitos de
educação em Paulo Freire e Ivan Illich. Partindo do conceito de escola como aparelho
ideológico dominante de Estado, responsável pela inculcação das idéias burguesas,
apresentada pelo francês Louis Althusser, seguido das contribuições de Roger Establet e
Christian Baudelot. Diante de um quadro de opressão, autores como Paulo Freire e Ivan
Illich propuseram uma nova maneira de pensar a educação, o ser humano e a sua relação
com o meio, que privilegia o maior número possível de pessoas e não apenas uma classe.
Paulo Freire e Ivan Illich ao sustentarem, respectivamente, uma educação desescolarizada
e uma sociedade sem escolas, defenderiam também um lócus educativo sem professores?
Paulo Freire, antes de propor seu método, criticou o sistema tradicional de ensino, baseado
no que ele chamou de educação "bancária"; nela, os educandos não são mais do que meros
ouvintes, se comportam passivamente na presença do professor de quem recebem o
conteúdo a ser depositado. Freire se dedicou a desescolarizar a educação trabalhando com
a educação popular, uma experiência não-formal de alfabetização de adultos trabalhadores
do campo. Nos chamados "Círculos de Cultura", os analfabetos aprendiam e ensinavam a
interpretar o mundo, a descodificá-lo, a partir da palavra e temas geradores de significância
para a sua realidade. Paralelamente aos trabalhos de Freire, um outro pensador,
preocupado com a crescente institucionalização e a dependência cada vez maior do homem
em produtos manufaturados: Ivan Illich. Para Illich, a raiz do problema se encontrava na
instituição escolar, "a nova religião do mundo moderno". Dessa constatação, surgiu a sua
proposta de desescolarizar não apenas a educação, mas a sociedade como um todo. Daí,
ele propor uma educação oposta e diferente dos interesses opressores do sistema
capitalista. Foram as chamadas "Teias de Aprendizagem", descritas na obra "Sociedade
sem Escolas". A proposta dessa educação assemelha-se em muitos pontos com a de Freire,
pois ambos buscaram desenvolver uma educação não-formal, autônoma, libertadora,
baseada na amizade, na convivencialidade e na aprendizagem automotivada.
Esta pesquisa tem como objetivo investigar concepções e práticas educativas
reconhecidas socialmente como alternativas, buscando compreender suas bases e modos
de atuação e sua influência no contexto educacional atual. A pesquisa se desenvolveu em
meio a práticas educacionais que buscam se diferenciar da educação tradicional,
alegando utilizar metodologias ou técnicas diferenciadas. A partir de autores como Illich,
Saviani e Freire, analisamos a prática pedagógica de uma escola de educação infantil em
Brasília, referência entre aqueles que buscam uma educação alternativa. Com a ajuda
desses autores, analisamos as relações que se estabelecem na escola, alguns de seus
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dispositivos pedagógicos e os processos de construção de conhecimento com vistas a
compreender em que bases tal escola se alicerçaria naquilo que denomina como
alternativa. A partir da pesquisa, registramos algumas características da escola que
compreendemos como tal.
A vinculação entre educação e processo produtivo e, particularmente entre educação e
políticas de desenvolvimento econômico levou à produção de inúmeras contribuições
teórico-práticas que problematizavam a subordinação das atividades
educativas/formativas à lógica do sistema de produção. Nossa tese recupera essa
temática num paisagem de aprofundamento da crise mundial do sistema produtor de
mercadorias com novos e duros ataques à população trabalhadora do mundo inteiro e aos
direitos sociais e democráticos que pela força da luta de classes se impôs nas
normatividades jurídicas nacionais. Adotamos como ponto focal de análise os
desdobramentos das políticas (ajustes) universais do capital na esfera das políticas
educacionais, especificamente para a educação pública num contexto histórico de
negação do primado da universalidade e igualdade de direitos, de desconstrução dos
direitos sociais e democráticos e nessa ofensiva, na reanimação dos postulados “teóricos”
dos homens da “desescolarização da sociedade” que, resguardada as especificidades
temporais e espaciais, servem de base às novas diretrizes da educação para a
sustentabilidade do século XXI. Buscamos restabelecer alguns vínculos que se forjam
nos últimos trinta anos com o aprofundamento da crise mundial da economia de mercado
e as políticas “recomendadas” aos governos nacionais e direcionadas à educação das
classes trabalhadoras. Destacamos as estratégias políticas consubstanciadas nas
resoluções das Conferências Mundiais sobre desenvolvimento humano e das
Conferências Mundiais de Educação, realizadas entre as décadas de 1970 e 2000 sob a
coordenação da ONU que a partir de meados dos anos de 1990 balizarão o conjunto das
políticas sociais (inclusive educacionais) dos governos brasileiros.

Resumo
O objetivo desta tese de doutorado é estabelecer os contornos do direito à educação familiar, ou
seja, à educação que a família deve promover junto aos educandos. Justifica-se investigação
sobre o tema, pois a educação familiar, apesar de sua relevância, é pouco estudada no âmbito do
Direito. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos, o trabalho se desenvolve em quatro frentes.
A primeira analisa os fundamentos filosóficos, psicológicos e jurídicos do direito à educação
familiar. A segunda identifica os sujeitos ativos e passivos do direito à educação familiar. E a
terceira identifica os objetivos da educação familiar expressos na Constituição Federal e procura
adensar os conceitos vagos respectivos, a partir de uma proposta de formas de comunicação
adequada entre educadores e educandos e de valores essenciais a serem promovidos e
incentivados na formação da pessoa, do cidadão e do profissional. E a quarta frente identifica as
sanções jurídicas positivas e negativas estatais para que, no plano concreto, haja maior eficácia
das disposições constitucionais pertinentes ao direito à educação familiar. Como resultado,
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Autor e Orientador

A CASA E OS SEUS
MESTRES: A
EDUCAÇÃO
DOMÉSTICA COMO
UMA PRÁTICA DAS
ELITES NO BRASIL
DE OITOCENTOS

AS MÃES DE
FAMÍLIAS
FUTURAS: A
REVISTA O TICOTICO NA
FORMAÇÃO DAS
MENINAS

Maria Celi Chaves
Vasconcelos
Ana Waleska Pollo
Campos Mendonça

Luciana Borges
Patroclo
Ana Waleska Pollo
Campos Mendonça

Entidade e Tipo (D ou
M)
PUC RJ

Ano

Palavras-chave

Resumo

2004

Educação doméstica
Casa; Estado
Mestres
Professores
particulares
Preceptores
Educação e
instrução
Elites; Infância
Educação feminina
Brasil oitocentista

2015

O Tico-Tico
Impresso infantil
Relações de gênero
Formação feminina

A educação doméstica foi uma significativa prática de educação realizada nas Casas do Brasil
de Oitocentos, que, em determinados momentos, consistiu na forma majoritária de
ensinamentos dados a crianças e jovens, naquele tempo e contexto. Realizada pelos mestres,
que se caracterizavam como professores particulares, preceptores, ou mesmo por familiares e
padres, essa modalidade foi uma prática constante de educação durante todo o Brasil Imperial,
tendo sua origem na educação de príncipes e nobres e sendo marcada pela influência européia.
A tese propõe-se a estudar as características dessa prática e das circunstâncias em que ocorria
na Casa, bem como, as relações que se estabeleciam entre ela, os colégios particulares e a
escola estatal emergente, em um cotidiano em que conviviam essas diferentes modalidades de
educação, concebidas como formas reconhecidas de educar meninos e meninas em Oitocentos.
A pesquisa está baseada em diversos tipos de fontes documentais, principalmente em
periódicos da época, que, explicitamente, apresentam como se configuravam as práticas de
educação realizadas na Casa e como se inscrevem nesse período os mestres, agentes e
responsáveis pela educação das crianças de elite no Brasil Oitocentista.
A presente pesquisa tem o propósito de analisar os conteúdos femininos presentes em O TicoTico. O recorte temporal, de 1905 a 1921, compreende a data de lançamento do impresso e o
último ano de registro da Seção para meninas, espaço fixo destinado à promoção da educação
doméstica. O Tico-Tico é considerada a primeira revista ilustrada infantil brasileira e a
pioneira na publicação de histórias em quadrinhos dedicadas a este público específico. A sua
criação está inserida no contexto de legitimação da nova ordem sociocultural republicana, no
início do século XX. Os intelectuais-fundadores – Cardoso Júnior, Luis Bartolomeu de Souza

Doutorado em
Educação

PUC RJ
Doutorado em
Educação
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BRASILEIRAS (19051921)

Mãe-esposa e
professora: educadoras
no final do século XIX

Intervenção estatal no
exercício da autoridade
familiar

Rossana Kess Brito
de Souza Pinheiro
Maria Arisnete
Câmara de Morais

Universidade Federal
do Rio Grande do
Norte

Ana Paula Corrêa
Patiño
Alvaro Villaca
Azevedo

USP

2009

Doutorado em
Educação

Doutorado em Direito

República
Século XIX
Professora
Educação feminina
Mãe-esposa

2012
Autoridade familiar
Autoridade parental
Intervenção estatal
Dever correcional
Dever de educar

e Silva, Manoel Bomfim e Renato de Castro - creditavam à imprensa infantil a capacidade de
conformar comportamentos. Em consonância ao pensamento conservador, O Tico-Tico
defendia que meninos e meninas, embora igualmente crianças, possuíam papéis sociais
distintos. As meninas eram preparadas, desde a infância, para o casamento e à maternidade. E
os meninos, dotados dos conhecimentos necessários para liderar a nação. O arcabouço teórico
desta pesquisa engloba os conceitos de gênero e representação, caracterizados como
construções sociais marcadas por relações de disputa de poder. A metodologia se constitui na
análise documental de mais de 800 exemplares da revista O Tico-Tico, cujo acervo
digitalizado pertencente à Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional.
Este texto se orienta através das discussões empreendidas no universo da História da Educação
Norte-rio-grandense, circunscrita à História das Mulheres nas primeiras décadas do Brasil
republicano e à análise do que se esperava dessa educação no âmbito da educação feminina.
Evidenciamos as representações femininas em Natal, entre os anos de 1889 e 1914, com o
objetivo de configurar as relações de gênero com ênfase nos aspectos morais, intelectuais e
pedagógicos exigidos dessas mulheres. Utilizamos como fontes documentais a Legislação
educacional, civil e penal, tanto no âmbito nacional, como estadual e municipal.
Circunscrevemos a nossa busca no jornal A República, no qual evidenciamos a literatura que
circulava em Natal sob a forma de Folhetim, Contos e Poesias, bem como nos demais textos
dos autores presentes que fizeram parte do corpus da análise para este estudo, localizados em
arquivos públicos e privados do Rio Grande do Norte, como o Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte (IHGRN) e o Arquivo Público Estadual do Rio Grande do Norte
(APE-RN). O uso do método indiciário e as proposições da História Cultural foi o suporte
teórico-metodológico apropriado à realização de um trabalho dessa natureza. Essa perspectiva
operacional permitiu elaborar nuanças sobre este tempo de transição, entre o século XIX e
XX, e trazer a lume a mulher deste período. A base de argumentação que relacionava a mulher
à maternidade e à domesticidade, e estas ao ideário de abnegação e sacerdócio, aliou-se a uma
demanda vinda do aumento no quantitativo de escolas femininas e alocou a mulher como a
mais apropriada para o melhor desempenho educacional no país, a partir de suas bases: a
educação primaria. Para além do universo escolar, outra face de mulher se apresentava neste
universo político republicano. A mãe-esposa e a institucionalização da educação doméstica
associavam o gênero feminino também com a educadora no lar. Seja no público, como
professora, seja no privado, como mãe-esposa, o cuidado feminino é percebido nessa
configuração como a base educacional que a República e o entre-séculos legaram ao século
XX brasileiro
A família é a base da sociedade, conforme expressa disposição contida na Constituição
Federal de 1988, que lhe assegura especial proteção do Estado. É o núcleo familiar a menor e
mais íntima célula social, mas também o mais importante agrupamento de pessoas que têm
entre si uma profunda relação afetiva e de solidariedade. Tão importantes são os laços de
afetividade que unem os familiares que a lei lhes atribui valor e eficácia jurídica. Dentro do
núcleo familiar, as crianças e adolescentes que contam com menos de 18 anos de idade, são
consideradas mais vulneráveis e, por tal motivo, recebem proteção especial, ainda mais
específica do Estado. A Constituição Federal lhes assegura vários direitos e garantias
fundamentais, confirmados e reiterados no Código Civil, no Estatuto da Criança e do
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Educação em
Rousseau: formando
homens e cidadãos

Rones Aureliano de
Sousa
José Benedito de
Almeida Júnior

Universidade Federal
de Uberlândia
Mestrado em Filosofia

2015

Filosofia
Rousseau, JeanJacques, 1712-1778
- Crítica e
interpretação
Educação
Política

Adolescente e, até mesmo em leis infraconstitucionais esparsas. É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade os
direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. O Estado, por sua vez, diante da
importância que os menores têm dentro da família e para nossa sociedade, impõe aos pais a
autoridade familiar, delegando a eles a enorme responsabilidade de dirigir a criação e
educação dos filhos, entre outras funções tão igualmente importantes. Entretanto, ao mesmo
tempo que atribui a função da autoridade familiar aos pais, o Estado também lhes retira a
liberdade de exercer tal autoridade com autonomia. A intervenção estatal no exercício da
autoridade familiar é, por certo, legítima e devida, tendo em vista a segurança e o bem estar
das crianças e dos adolescentes. Os abusos na direção da criação e educação dos filhos podem
e devem ser coibidos pelo poder estatal, a quem incumbe cuidar da segurança de todos os
indivíduos. A excessiva intervenção estatal, porém, é ilegítima, podendo gerar consequências
desastrosas nas relações familiares e na criação dos filhos. Ao esvaziar a autoridade familiar o
Estado torna mais difícil ainda a função de disciplinar e exigir obediência dos filhos. O Estado
deve ser atuante e efetivamente intervir no exercício da autoridade familiar da maneira como
faz atualmente, apenas para fiscalizar e coibir eventuais abusos, mas não deve retirar a
autoridade dos pais, sob pena de não conseguir conter os abusos eventualmente cometidos
pelos próprios menores, demasiadamente protegidos. O Projeto de lei n° 7672/2010, em
trâmite na Câmara dos Deputados, que pretende alterar o Estatuto da Criança e do
Adolescente, para coibir a aplicação de castigos corporais ou de tratamento cruel ou
degradante pelos pais na criação e educação dos filhos, conhecido como Lei da Palmada, é um
exemplo da intervenção indevida do Estado nas relações familiares. A obrigatoriedade de
matricular os filhos no ensino fundamental, submetendo-os à educação formal, impedindo que
os próprios pais ofereçam a educação doméstica também é outro exemplo de intervenção
estatal indevida. Deve-se buscar um equilíbrio para que os pais possam livremente criar e
educar seus filhos sem abusos e que o Estado possa fiscalizar o exercício da função a eles
atribuída, sem intervir diretamente na autoridade familiar.
Este trabalho analisa as concepções de educação em Jean-Jacques Rousseau sob vários
aspectos. No primeiro capítulo, evidencia-se a importância da educação nas obras do filósofo
genebrino e faz-se um quadro de suas principais obras e teses sobre este tema: a teoria dos três
mestres, as educações intelectual, moral, feminina, doméstica e coletiva. No segundo capítulo
analisam-se alguns aspectos pedagógicos de educação em Rousseau, evidenciados
principalmente nos livros Emílio e Nova Heloísa, a partir de algumas passagens destas obras,
tais como os diálogos com o jardineiro Robert e com o prestidigitador, o modo de ensinar
moral para adolescentes, a crítica apresentada à educação livresca, a questão da utilidade das
coisas, por meio da passagem das aulas de astronomia. O capítulo apresenta também as
paixões naturais amor de si e amor próprio e discorre sobre a consciência e educação religiosa
por meio da profissão de fé do vigário Saboiano. No terceiro e último capítulo, aborda-se a
questão da educação política em Rousseau e a questão da educação do indivíduo como homem
e cidadão. A discussão se fundamenta no verbete Economia (moral e política) e nas
Considerações sobre o governo da Polônia e sua reforma projetada. Abordam-se os conceitos
de educação pública e educação doméstica e os diversos aprendizados na viagem feita pelo
jovem Emilio que compreende, ele mesmo, os conceitos de cidadão e amor à pátria.
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Concluímos que as concepções de Rousseau ainda têm muito a contribuir com a Filosofia e
com a educação contemporânea.
Quando a casa é a
Alexandre Pereira
Universidade Católica
2013 Educação; Educação
A historiografia moderna tem caracterizado o século XIX como o de consolidação da escola
escola: a educação
Merida
de Petrópolis
doméstica; Campos
pública no Brasil e o de proliferação de colégios leigos. No entanto, outras formas de
Maria Celi Chaves
doméstica em Campos
dos Goytacazes;
educação foram pouco exploradas, carecendo de estudos sistematizados para sua verificação e
Vasconcelos
Mestrado em
dos Goytacazes na
Preceptor; Professor
elucidação. Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir para o preenchimento de algumas
Educação
segunda metade do
particular.
lacunas ainda existentes dentro dos estudos sobre a educação brasileira. O principal foco é
século XIX
analisar a educação doméstica em Campos dos Goytacazes, na segunda metade do século
XIX, verificando sua existência, suas formas, seus agentes e suas práticas, a partir de algumas
perguntas que guiaram a análise dos dados, tais como: Como eram constituídas as famílias?
Que estratégias usavam para educar seus membros? Quem eram os mestres que praticavam
essa educação? Como eram escolhidos? Como estava estruturada a educação na cidade de
Campos dos Goytacazes no período abordado? Qual a relação entre a educação oferecida por
colégios, tanto públicos quanto privados, e a educação aspirada pela elite? A educação
doméstica caracteriza-se por ser aquela praticada dentro do espaço doméstico, sob a vigilância
da família, por meio de professores particulares, preceptores e, mesmo, algum membro da
família designado para esse fim. As categorias de análise da educação doméstica preconizadas
nesta pesquisa remetem a atuação dos professores particulares, preceptores e as aulas
domésticas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se da leitura de
diferentes textos para a elucidação da temática proposta: textos sobre a história da educação,
em específico aqueles que versam sobre o desenvolvimento na província do Rio de Janeiro, e
textos sobre a história de Campos dos Goytacazes, além de outros, na busca da compreensão
dos temas apresentados. Também foram utilizados documentos confeccionados à época, como
os jornais que circulavam no período – em especial o Monitor Campista, os Relatórios dos
Presidentes da Província, relatos de viajantes, entre outros. A escolha por Campos dos
Goytacazes deu-se por ter sido essa região, ao longo do século XIX, uma das mais importantes
da província do Rio de Janeiro, o que possibilitou o desenvolvimento de inúmeras estratégias
de ascensão e manutenção do poder.
OBS.: muitas pesquisas com base neste termo de busca referiram-se a uma educação que não a ligada a aspectos de aprendizagem e currículo. Por essa razão, não foram consideradas para
compor a revisão de literatura. Além disso, percebeu-se que o termo educação doméstica está absolutamente relacionado à educação nas casas realizadas no século XIX ou início do século XX.
A prática mais recente da educação domiciliar não vem recebendo o nome de “doméstica”.
EDUCAÇÃO NO LAR
Título
Autor e Orientador

Memórias de alfabetização
no espaço doméstico:
mobilizações e estratégias
familiares em torno do
ensino-aprendizagem da

Ana Paula Pedersoli
Pereira
Isabel Cristina Alves
da Silva Frade

Entidade e Tipo (D ou
M)

Ano

UFMG

2013

Mestrado em
Educação

Palavras-chave

História da alfabetização;
Alfabetização doméstica;
Cultura escrita; Cultura;
escolar e familiar

Resumo
O objetivo desta dissertação foi compreender práticas de transmissão e aprendizagem
de leitura e escrita que circularam na socialização familiar vivenciadas por crianças
na zona rural, no período de 1950 a 1970. Buscou-se relacionar os aprendizados da
cultura escrita com a influência ou não da/na escolarização nas práticas familiares,
buscando entender modos de penetração da escola no ambiente doméstico, assim
como a influência de outras instâncias sociais. A escolha do período decorreu dos
dados das trajetórias de seis sujeitos que foram localizados em sondagens
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leitura e da escrita. (MG1950 /1960/ 1970)

relacionadas às memórias de alfabetização. No plano metodológico, utilizou-se da
história oral por ser esta uma dimensão teórico-metodológica que permite constatar
diretamente os sujeitos e sua percepção da experiência vivida em momentos
relativamente recentes. Do ponto de vista teórico, a pesquisa buscou dialogar com
estudos sobre alfabetização, história da alfabetização, letramento e cultura escrita que
evidenciam os diferentes modos de participação de indivíduos nas práticas culturais
relacionadas à escrita, por meio das diversas instâncias de socialização. Os conceitos
de cultura escolar e os estudos sobre história da alfabetização foram utilizados para
compreender os modos de transmissão, os materiais, assim como a relação entre as
práticas familiares e a instituição escolar. A análise das práticas familiares de
transmissão da escrita e de seu uso buscou recuperar as estratégias familiares em
torno da transmissão da leitura e da escrita, o contexto de letramento em casa, as
materialidades utilizadas, o capital adquirido e/ou herdado, as estratégias de ensinoaprendizagem. Os resultados da pesquisa explicam algumas mobilizações das famílias
em torno dessa transmissão: aprender a ler e escrever em casa por proteção; pela
distância da escola, pela falta de meios de transportar os filhos; por ser mulher e
ainda, por interesse pessoal. Os dados também evidenciam que os pais investem no
ensino da tecnologia da escrita para seus filhos desde a idade de cinco anos. As
experiências domésticas de transmissão dialogam com matérias e métodos escolares,
mas também foram apreendidos aspectos singulares que mostram a invenção de
maneiras de transmissão e a relação desse aprendizado com os diversos usos que as
famílias fazem da leitura e da escrita, seja com fins de atividade de ensino, de
atividades comerciais, religiosas, ou, simplesmente, pelo interesse pessoal.
OBS.: o termo localizou várias pesquisas sem relação direta com a temática em estudo. Por essa razão, somente os estudos que pudessem ter proximidade com a educação domiciliar foram
relacionados.
Obs.: Nenhuma pesquisa localizada com o termo EDUCAÇÃO NA CASA nem com o termo UNSCHOOLING, além das pesquisas já citadas nesta revisão.
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APÊNDICE B - Obras editoriais de John Holt
ANO 327

TÍTULO 328

1964

How children fail

Começou o movimento de reforma educacional descrevendo ideias sobre como as crianças investigam o
mundo, sobre problemas perenes da aprendizagem em sala de aula, testes, além do papel da confiança e
autoridade em cada situação de aprendizagem.

1967

How children learn

Expõe um pensamento educacional que oferece aos professores e aos pais um conhecimento profundo e
original sobre a natureza da aprendizagem precoce. Para crianças pequenas, "aprender é tão natural quanto
respirar". Observa como aprendemos a falar, a ler, a contar e a raciocinar, além de como podemos nutrir e
encorajar essas habilidades naturais nas crianças.

1969

The underachieving
school

Traz uma coleção de ensaios e artigos escritos e compilados por John Holt, cada um cheio de inspiração e
ideias sobre como ensinar as crianças, levando em conta as maneiras pelas quais as crianças realmente
aprendem. Através de um pensamento original, há relatos do se que faz e não funciona na educação. Mostra a
diferença entre a aprendizagem e a escolaridade.

1970

What do I do monday?

Segundo comentário publicado no The Washington Post, esse livro faz, literalmente, mil sugestões para abrir
janelas para soprar o ar do mundo exterior para a sala de aula, tornando-o novo e tornando-o humano.

Freedom and Beyond

“Podem as escolas fazer todas as coisas que pedimos que façam? São os melhores meios de fazê-lo? Existem
outras ou melhores maneiras?" John Holt faz essas perguntas enquanto observa o papel que a educação escolar
desempenha na educação. As soluções propostas marcam um ponto de viragem significativo no trabalho de
Holt, sendo a base de toda a sua escrita subsequente e seu apoio à educação em casa. Este livro oferece uma
compreensão histórica do movimento escolar livre dos anos 1960 e 1970, enquanto ainda está falando
diretamente para o debate da reforma escolar de hoje. Este livro examina por que o sistema escolar não foi
capaz de mudar em um período de mais de cinquenta anos, além de analisar a ligação de palavras como
“disciplina", "autoridade" e "escolha" à instituição escolar.

1972

327
328

CAPA

SINOPSE

Refere-se ao ano de lançamento original da obra.
Considerando que praticamente não há obras de John Holt em versão traduzida para o português, com exceção de Como as crianças fracassam (1964), Como as crianças
aprendem (1967) e Aprendendo o tempo todo (1989), optei por manter os títulos originais, em inglês, sem tradução.
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1974

Escape from childhood:
the needs and rights of
children

Critica o modo como subestimamos as habilidades das crianças para fazer julgamentos razoáveis. Em nome de
proteger as crianças, as ferimos. Às vezes, com crueldade. Holt mostra que as crianças precisam dos mesmos
direitos para promover seus próprios interesses e se protegerem como concedemos aos adultos. É uma
inspiração para um mundo mais gentil, amoroso e amigável para os jovens. Descreve novas relações
familiares, não baseadas no controle dos pais, mas na alegria de experiências e responsabilidades
compartilhadas.

1976

Instead of education: ways
to help people do things
better

Desafio direto e radical de Holt para o status quo educacional e um apelo aos pais para salvar seus filhos de
escolas de todos os tipos. Estabelece as bases para a desescolarização como o caminho vital para a
aprendizagem auto-dirigida e uma vida criativa.

1981

Teach your own: the John
Holt book of
homeschooling 329

Hoje, mais de um milhão e meio de crianças são ensinadas em casa por seus próprios pais. Esse livro, que
ajudou a lançar todo o movimento, trata das formas como as crianças chegam a compreender o mundo, além
de conter conselhos práticos. Ao invés de propor que os pais transformem suas casas em escolas em miniatura,
Holt e Farenga demonstram como pais comuns podem ajudar as crianças a crescer como aprendizes sociais e
ativos. Este livro não só tem todas as informações vitais necessárias para ser a “Bíblia” para os pais ensinando
seus próprios filhos, como também transmite a crença de John Holt na habilidade de cada criança de aprender
com o mundo.

1989

Learn all the time

Publicado após o falecimento de John Holt, sendo que já estava esboçado com grande clareza. Trata-se de um
livro sobre o processo de aprendizagem das crianças, reconhecendo o mundo que nos rodeia.

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas informações disponíveis em www.johnholtgws.com. Acesso em 29 mar 2017.
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Esse livro teve sua versão traduzida para o português lançada em novembro de 2017 pela Editora Kírion, no Brasil.
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APÊNDICE C - Resumo dos votos dos ministros do STF no RE 888.815
MINISTRO

LUÍS ROBERTO
BARROSO
(RELATOR)

ARGUMENTOS

Como não há norma
constitucional sobre o tema,
o STF precisará construir a
melhor solução
Tendência à autonomia e
emancipação das pessoas e
não ao paternalismo e
intervenção heterônoma do
Estado

ALEXANDRE
DE MORAES
(REDATOR)

EDSON FACHIN

Nota-se
preocupação dos
pais quanto ao
desenvolvimento
pleno e adequado
dos filhos

TESE
A maioria dos países,
relevantes e inspiradores por seus processos civilizatórios,
permite ED

Em nome da liberdade há decisões
estrangeiras que admitiram a educação fora
do ambiente escolar

Pesquisas empíricas não
registram problemas de
socialização com
crianças educadas em
casa

A escolarização
formal não é o
único padrão
pedagógico
autorizado

Há limites constitucionais a serem observados
na ED e, por isso,
exige-se a
regulamentação

É preciso respeitar
as circunstâncias
de quem pensa
diferente

Não há vedação absoluta ao ensino domiciliar, pois a CRFB não prevê nem proíbe
O ensino domiciliar utilitarista, regulamentado pelo Estado e seguindo seus preceitos, não atrapalha a evolução no
desenvolvimento da educação. Ao contrário, será capaz de auxiliar
No Brasil, a opção pelo HS não tem ligação nenhuma com a liberdade religiosa
Família é a base da sociedade, mas há solidariedade entre Estado e Família em razão do viés democrático e essa parceria é
inafastável
O ensino domiciliar carece de regulamentação. Sem ela, evasão escolar pode disfarçar-se de ensino domiciliar
O ensino domiciliar utilitarista, com regramento, fiscalização e avaliações periódicas estaria permitido
Requisitos inafastáveis da educação: ensino básico obrigatório de 4 a 17 anos e núcleo mínimo curricular
Somente em Estados totalitários se impede a liberdade de escolha do que ensinar e aprender e que esta esteja somente na mão
do Estado
Ensino domiciliar seria uma espécie de ensino privado, o ensino privado individual
O direito ao ensino domiciliar é: direito de
liberdade de consciência e crença e/ou uma
concepção pedagógica a ser garantida pelo
Estado em nome do pluralismo de ensino
O direito à educação depende da atuação
legislativa do Estado
Os pais têm direito de escolher a educação
dos filhos, mas o respeito a esse direito não
pode implicar negativa do direito à educação

ED é um método de ensino individualizado e, como tal, pode ser escolhido pelos
pais como forma de, legitimamente, garantir a educação dos filhos
A alteridade constitui elemento essencial para o debate democrático
Desde que atendidos os princípios constitucionais da educação, nenhuma concepção
pedagógica pode ser apriorísticamente afastada

É constitucional a prática de
Educação Domiciliar, desde
que haja regulamentação.
Propõem-se parâmetros a
serem observados até que seja
editada legislação específica.

Não é vedado
constitucionalmente o
homeschooling, desde que
respeite todos os preceitos
regulatórios do ensino
privado e que haja específica
regulamentação

É constitucional o direito
de liberdade de educação no
recesso do lar, mas quanto ao
exercício em concreto desse
direito, apelo ao legislador
que o discipline no prazo de
um ano

Comprovada a viabilidade pedagógica da ED ela se consagra como concepção pedagógica e, como tal, pode ser escolhida pelos pais
como forma legítima de garantir a educação dos filhos
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ROSA WEBER

Há uma imposição constitucional do dever
Há norma que consagra a imposição da matrícula escolar para formalizar e
dos pais/responsáveis de zelar pela
proteger o direito à educação e, assim, o Estado exercer o controle
frequência dos filhos na escola
A imposição feita pelo legislador presta-se a
Não existe previsão legal para a modalidade de ensino domiciliar
dar ênfase à cidadania
É essencial a colaboração entre as instituições oficiais de ensino, a sociedade e a família para que, em harmonia, construam um
Estado democrático a partir da cidadania e do pluralismo
A premissa não pode
ser se a CR veda o
ensino domiciliar,
mas sim se ela o
autoriza
Os pais não têm
autorização para
negar aos filhos
educação nos
parâmetros legais
Sob nenhum
pretexto, a liberdade
se presta a travestir o
abuso do poder
familiar

LUIZ FUX

Ausência de
capacidade
institucional do
judiciário para
debater esse tema
A imposição do
dever de matrícula e
frequência é
absolutamente
inequívoca
Os danos
eventualmente
causados por não
frequentar a escola
são irreversíveis

O parlamento, que é
o locus próprio para
esse debate, discute
isso desde 2015

Sugere o HS parcial para que os pais complementem a
escola, sem substituí-la

É clara a intenção do
constituinte em
associar o dever de
educação ao
ambiente escolar

Educação envolve um viés socializante e psicológico
que contribui para o exercício da cidadania

Um dos objetivos da
educação é preservar
os filhos dos seus
pais (Fernando
Savater)

A educação deve ser uma preocupação pública, um
problema da sociedade, e não reservado à família

O ensino domiciliar compromete a formação do indivíduo como integrante de uma sociedade, sabidamente plural
É inconcebível tutelar juridicamente práticas deliberadas de desescolarização sem que haja previsão legal que autorize
Cabe ao legislativo autorizar variáveis do padrão pedagógico. Lá é o locus republicano de debates e deliberação públicos
A escola passa a instrumento de proteção da criança em relação ao ambiente familiar quando esse é opressor e violento
HS não encontra fundamento próprio na CR
e é incompatível com o ordenamento jurídico
CR não veda a criação de alternativas ao ensino escolar, desde que resguardado
do Brasil. Não há lei autorizando ensino
o projeto constitucional de socialização e formação plena do educando
domiciliar e deve-se aplicar o princípio da
reserva legal
Grupo Nacional de DHs composta por
PGRs, em ementa, considera que o ensino
A escola exerce uma função socializadora, pois constitui um espaço público de
domiciliar ministrado pela família não é
convívio com outros em semelhante estágio de desenvolvimento
meio adequado para o cumprimento do dever
de educação assegurado na CR, LDB e ECA
Na casa, há uma super proteção nociva dos pais em relação aos filhos e estes só
É inconcebível a sujeição da criança ou do
conhecem o que é natural, o amor dos pais, sendo que essa “catedral
adolescente ao arbítrio ilimitado daqueles
domiciliar” não vai trazer benefícios para a criança

Dentro da conformação que
foi instituída pelo legislador
infraconstitucional, que é a
que está sendo questionada,
não há espaço para admitir a
educação domiciliar

Educação Domiciliar é
inconstitucional porque viola
dispositivos constitucionais
que valorizam a formação
plural e complexa da criança
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que respondem por sua formação no âmbito
familiar
O ideal democrático tem por meta uma
O ensino domiciliar visa a “doutrinação do aluno” e seu afastamento do
sociedade livre, justa e plural e o acesso à
convívio social travado no ambiente escolar para incutir-lhe a visão do mundo
educação é uma das formas de realização
dos pais
concreta desse ideal
Há uma faceta anti-isonômica do ensino domiciliar, pois restringe-se à parcela mais abastada da sociedade facilitando o
encastelamento da elite brasileira que se aparta do contato com as desigualdades sociais e econômicas

RICARDO
LEWANDOWSKI

Tratou o tema sob o prisma do princípio
republicano que configura o núcleo
essencial da CR
A tradição republicana exige os deveres de
tolerância, solidariedade, respeito aos outros,
superação do egoísmo pessoal, defesa da
liberdade, observância do direito alheio e
serviço ao bem comum
A ideia central da tradição republicana é
promover uma cidadania virtuosa,
promovendo e valorizando a virtude cívica
na busca do bem de todos nos assuntos que
digam respeito à coletividade
O exercício da cidadania na tradição
republicana é sempre construído
coletivamente
Os ideais republicanos animam a educação
básica quando a classificam como direito e
dever da família e do Estado, mas não
exclusivamente de um ou outro
O princípio republicano exige engajamento
e não exclusão ou isolamento das pessoas e
significa imersão do indivíduo na
coletividade, “devendo ficar em segundo
plano os ideais de uma vida aprazível ou
confortável no âmbito pessoal”
A liberdade só está garantida na república
dos cidadãos, pois ela não existe na república
dos consumidores
O ideal republicano exige que o cidadão
lute e cobre o aprimoramento do ensino
oficial e não a postura de privar os filhos do

A tradição republicana impõe ao cidadão o dever de participar da vida pública
A ideia moderna de república é que os indivíduos são titulares de direitos em
face do Estado, mas na teoria da political obligation há deveres do cidadão em
face do Estado e da sociedade

A cidadania ativa é mais que um direito, trata-se de um dever político que se
constitui num ônus para a manutenção da democracia
Não há razão para retirar uma criança da escola em razão da insatisfação com a
qualidade do ensino
A empreitada coletiva no domínio educacional serve para evitar riscos de
fragmentação social que contribuem para intolerâncias e incompreensões

O ensino domiciliar
ministrado pela família não
encontra guarida em nossa
Constituição, nem no
princípio republicano

A democracia deliberativa exige dos cidadãos que se engajem na política pela
virtude cívica, mais do que por interesses particulares, sob pena de se formarem
“bolhas” com as mesmas ideias, o que aumenta a fragmentação social, a
polarização e o extremismo
“Não vejo [...] direitos ou valores de minorias injustamente ofendidos ou
aviltados”
Alienar o indivíduo da sociedade é uma ameaça ao progresso da coletividade e
até da liberdade individual, pois numa democracia indignar-se e reivindicar
servem para garantir a liberdade de todos
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“necessário e salutar convívio com com seu
semelhante onde serão expostos à
diversidade”
Exige-se uma educação que esteja apta ao
pleno desenvolvimento da personalidade
Legitimar essa prática poderia estimular o trabalho infantil e escamotear outras
humana, à participação em uma sociedade
graves mazelas que acometem menores e adolescentes
democrática, à promoção do pluralismo
ideológico e às liberdades individuais
“Não pode ser descartada de plano a preocupação legítima com o bem estar dos filhos por parte dos pais que optam pelo ensino
domiciliar”
O direito à educação garante
um patamar mínimo de
dignidade para os cidadãos
Caso vingue a tese da ED,
corre-se o risco de se “criar
uma criança ou adolescente
solipsista, um sujeito viciado
em si mesmo pela falta de
linguagem pública”
GILMAR
MENDES

Talvez seja possível fazer
um experimento
institucional em alguns
modelos de homeschool
No contexto de garantia de
uma sociedade democrática
e pluralista, os pais não
podem negar o direito de
educação de seus filhos com
base em suas convicções
religiosas

MARCO
AURÉLIO

A escola é um marco da
socialização e da
sociabilidade das crianças e
adolescentes
Num país em que a escola é
refúgio para ganhar merenda
e para a maioria dos pais que
não têm onde deixar os
filhos, como é possível
institucionalizar o direito dos
pais não mandarem seus
filhos à escola?
Seria temerário concluir que
a proibição ou permissão do
homeschooling possa trazer
reflexo para o desempenho
do sistema educacional de
um país
A prática da ED é
reconhecida e crescente,
havendo tendência para sua
admissibilidade

As crianças e adolescentes têm direito à educação escolar

A ED não logra compreender os inúmeros fatores que
compõem o longo, complexo e árduo percurso educacional por
que passam as pessoas ao longo da vida

A CR impôs um modelo educacional muito mais amplo que o
modelo domiciliar e do que o modelo institucional estatal
isoladamente considerados

O atual modelo constitucional
de educação não permite
concluir no sentido da
possibilidade da educação
domiciliar

Generalizar a prática da ED tumultuaria a aplicação de um
modelo que vem sendo democratizado e ampliado a duras
custas

Descabe a utilização do Direito comparado como fonte de subsídios à discussão da ED pretendendo aplicá-lo, sem
temperamentos, à realidade normativa brasileira
A escolarização não é o único padrão pedagógico possível indicado pela CR, já que deixou conceitos abertos e inclusivos.
Contudo, a escolarização foi o modelo escolhido pelo legislador ordinário
A ordem obrigando à matrícula é imperativa e visa o processo de universalização do ensino
A redação das normas relativas à matrícula e frequência na LDB e ECA não autorizam a flexibilização da sua obrigatoriedade

É inviável afastar a
obrigatoriedade de matrícula e
frequência escolar por via
judicial, pois a competência
para tal discussão é do poder
legislativo
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Ser admitido e frequentar uma instituição escolar materializa o próprio direito fundamental à educação e permite a “construção
discursiva da cidadania num ambiente plural e caracterizado pela diversidade
“O ensino domiciliar consiste num modelo educacional adestrador, impositivo, antidemocrático e contrário à [...] gênese da
CR” (Fabrício Veiga Costa)
A vedação à ED não ofende o direito dos pais de dirigirem a formação dos filhos, na medida em que os pais podem escolher a
instituição de ensino, pública ou privada, laica ou confessional, bem como o método adequado às suas próprias convicções

DIAS TOFFOLI

Propôs a retirada da repercussão geral pela
dificuldade de se fixar uma tese e, diante da
impossibilidade, registrou que nada
impediria uma reflexão ulterior desse tema

Sendo a educação um dever de todos, não pode ser vista como monopólio
exclusivo do Estado, mas sim como uma obrigação do Estado

Não se compreende que os
pais possam, a seu critério,
Não há nos dispositivos constitucionais sobre educação normas
monopolizar a educação de
que estabeleçam balizas para o ensino domiciliar
seus filhos
Em tese, o poder legislativo pode editar lei
prevendo o ensino domiciliar e, com isso,
Todas as constituições trataram da garantia ao direito à educação, com exceção
possa munir o Estado de ferramentas que
do texto da constituição republicana de 1891
garantam que a modalidade tenha padrões
mínimos de qualidade

O direito à educação não é
promovido exclusivamente
na escola
CÁRMEN
LÚCIA

CELSO DE
MELLO

Homeschooling não é
absolutamente incompatível
com a Constituição

Não há, na CR, fundamento
que permita ao Poder
Judiciário autorizar o ensino
domiciliar (homeschooling)
de crianças, adolescentes e
jovens”

Não estava presente à sessão plenária e, portanto, não se pronunciou

Fonte: A autora, 2019.
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