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Resumo

Este artigo apresenta a temática do homeschooling, analisando a viabilidade da implantação deste sistema de ensino no Brasil como uma opção das
famílias de educarem seus filhos em âmbito privado. Muitos têm sido os que buscam essa alternativa, bem como se amplia o movimento em prol da
mudança da legislação para a normatização do ensino em casa no país. Questiona-se, então, o que diz a Lei sobre a educação dentro do contexto que
envolve o Estado Democrático de Direito, e como essas famílias conseguem manter um ensino domiciliar a educação como um bem público, com fins
públicos e privados, e suas possíveis implicações para a privatização da educação. Utilizou-se de fonte indireta, valendo-se de fontes bibliográfica e
documental, para o êxito da referente pesquisa.

Palavras-Chave: Homeschooling; Educação Domiciliar; Normatização; Legalização; Família.

Resumen

Este artículo presenta la temática del homeschooling, analizando la viabilidad de la implantación de este sistema de enseñanza en Brasil como una
opción de las familias de educar a sus hijos en privado. Muchos han sido los que buscan esa alternativa, así como se amplía el movimiento en pro del
cambio de la legislación para la normatización de la enseñanza en casa en el país. Se cuestiona entonces lo que dice la Ley sobre la educación dentro
del contexto que involucra al Estado Democrático de Derecho, y cómo esas familias logran mantener una enseñanza domiciliaria como un bien público,
con fines públicos y privados, y sus posibles implicaciones para la privatización de la educación. Se utilizó de fuente indirecta, valiéndose de fuentes
bibliográfica y documental, para el éxito de la referente investigación.

Palabras clave: Homeschooling; Educación Domiciliar; Regulación; Legalización; Familia.

Abstract

This article presents the theme of homeschooling, analyzing the viability of the implementation of this system of education in Brazil as an option for
families to educate their children in private. The number of those who already do and seek this right has been increasing exponentially, as well as
expanding the movement to change the legislation for the regulation of home teaching in the country. It is then questioned what the Law on Education
says within the context involving the Democratic Rule of Law, and how these families manage to maintain home education as a public good, with public
and private purposes, and their possible implications for the privatization of education. It was used as an indirect source, using bibliographical and
documentary research, and Internet articles, in order to provide better and more accurate information on the subject.

Keywords: Hhomeschooling; Home Education; Normatization; Legalization; Family.

1. Introdução

O Direito está em constante mudança, e as pessoas, através de seus comportamentos, influenciam, indireta e diretamente às leis que regem seu país,
visto que a legislação se torna ineficaz caso não acompanhe com as mudanças de comportamento da sociedade.

Dentre estas várias, o Brasil se depara com uma “nova” problemática: o direito, reivindicado por algumas famílias, de poderem estudar os filhos em casa,
colocando em xeque a legitimidade do Estado, que obriga a matrícula do educando menor de idade em rede de ensino.

Reconhecido legalmente e praticado em cerca de 63 países diferentes, o homeschooling tem se revelado um fenômeno crescente em diferentes regiões
(VIEIRA, 2012).

Segundo dados recentes da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), a principal entidade nacional sobre o assunto, revela que o Brasil
possui cerca de 3.200 famílias que adotam o modelo de educação, e os números são provavelmente ainda maiores, pois, muitas delas não divulgam sua
opção por medo de serem denunciadas. Famílias que anseiam por dar aos filhos a educação que acredite ser pertinente, àquela em que foi criado, onde
os costumes são passados tradicionalmente, tudo dentro dos preceitos preconizados pela Lei Maior.

No Brasil falta uma lei que regulamente a educação domiciliar. Isso causa sofrimento aos pais, que, por não matricularem os filhos em rede regular de
ensino, enfrentam dificuldades jurídicas, além da pressão exterior de familiares, amigos, vizinhos, pois o assunto não é tratado com a finalidade de
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encontrar uma solução, mas de mostrar que “estão à margem da lei”, suscitando entendimento de que se agem contra a lei terão implicações legais.
Mas e quanto aos motivos que levam a retirá-los da escola

A pertinência da presente pesquisa consiste em um tema que se difunde no país com ampla divulgação da imprensa sobre casos de famílias que
enfrentam problemas com a Justiça pela decisão de retirarem os filhos da escola para que possam prover em seus lares a educação que lhes entenda
devida, visando texto constitucional. Provam através de documentos os resultados dos estudos de seus filhos.

Além das demandas ao Poder Judiciário, também é recorrente no Poder Legislativo, no qual se constata várias apresentações de Projetos de Lei à
Câmara dos Deputados, visando alteração da legislação brasileira de modo a permitir e regulamentar o homeschooling no Brasil.

Nesse contexto, a questão problema que orienta a pesquisa é a seguinte seria possível implantar educação domiciliar no Brasil

O estudo trabalha com a CF, que determina que a educação é dever da família e do Estado, com a LDB, ECA, esta última determina que menores
devem ser obrigatoriamente matriculados em instituição de ensino, e caso não seja, o responsável poderá concorrer ao crime de abandono intelectual,
segundo o código penal brasileiro, art. 246. (EDITORA SARAIVA, 2016)

Insta salientar, entretanto, que o caso dessas famílias não se trata de abandono intelectual, mas, sim de uma luta pelo direito de poderem educar seus
filhos em casa. No texto constitucional não existe qualquer proibição acerca do homeschooling, o que dá margem para interpretações dos juristas, tendo
também como base o Tratado de Direitos Humanos.

Este trabalho tem o objetivo de analisar o crescente movimento no Brasil em prol da normatização do homeschooling, mostrando os desafios presentes
para os pais e responsáveis que buscam o direito à educação em ambiente domiciliar de seus filhos, ilustrando o funcionamento desta prática em países
onde é reconhecido e, suas finalidades, além de possíveis implicações sobre a viabilidade da educação domiciliar no Brasil.

Especificamente, pretendem-se identificar a importância da regulamentação de lei a respeito da educação domiciliar neste país.

Com o procedimento metodológico, utilizar-se-á de fonte indireta, valendo-se da pesquisa bibliográfica e documental, principalmente, artigos científicos.

O texto está dividido em três partes, além desta introdução. O capítulo dois descreve sobre o histórico da educação domiciliar, onde e como surgiu; e um
breve comentário sobre como funciona em outros países. O terceiro capítulo expõe sobre a realidade deste ensino no Brasil, e como as famílias lidam
com o fato de não existir respaldo em lei especifica sobre o referido método. Procurou-se identificar o que as principais leis de nosso país dizem a
respeito da educação e sua respectiva regulamentação através da Constituição Federal, LDB e ECA. No quarto capitulo buscou-se compreender a
viabilidade da educação domiciliar no nosso país. E por fim, tem-se as considerações finais no último capítulo.

2. Homeschooling ou Educação Domiciliar e sua prática em outros países

Homeschooling¹, traduzido como educação ou ensino domiciliar, é o nome dado ao método de ensino que é amplamente difundido em cerca de 63
países, no qual oferece aos pais ou responsáveis a possibilidade de educar os filhos em casa, sob sua orientação ou de tutor contratado para exercer
essa atividade, sem ter que confiá-los às escolas privadas ou públicas (VIEIRA, 2012).

Existem alguns países, onde a educação domiciliar é praticada com mais frequência, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde
aproximadamente 2,2 milhões de alunos em idade escolar são adeptos ao homeschool, segundo o National Home Education Research Institute
(NHERI).

Os EUA garantem o direito ao ensino domiciliar nos níveis federal e estadual, estando o direito ao ensino domiciliar claramente estabelecido nos Estados
Unidos, tanto na jurisprudência federal e estadual quanto na lei. Nos últimos 112 anos, cada um dos estados americanos reconheceu o direito ao ensino
domiciliar, seja por meio de lei, seja por meio de decisão judicial (e às vezes por ambos). O caso fundamental da Suprema Corte dos Estados Unidos é
Pierce vs. Sociedade das Irmãs, 268 U.S. 510 (1925), no qual a Corte determinou, por unanimidade, que as liberdades protegidas pela 14ª Emenda da
Constituição Federal inclissem o direito dos pais de dirigir a educação de seus filhos. O caso Pierce evidencia que: “A criança não é mera criatura do
Estado. Aqueles responsáveis por sua formação e por dirigir seu destino têm o direito, somado à alta obrigação, de assumir as demais obrigações e
preparar a criança para enfrentá-las.” (DONELLY, 2017)

Em alguns estados, como em Oklahoma, não é preciso mover a máquina jurídica do Estado para que seja possibilitada a prática da educação domiciliar.
Mas já em outros, como Nova York e Massachusetts, os passos necessários para uma família educar seus filhos em casa englobam um ou mais dos
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seguintes aspectos: notificar a secretaria local de educação que irá praticar “homeschooling” com a criança ou adolescente; preencher um documento a
ser entregue na secretaria sobre qual será o plano de educação adotado com o filho (como se fosse o currículo anual); manter o registro de datas e
horas das aulas por pelo menos 180 dias por ano e produzir um relatório trimestral e/ou anual relatando o desempenho do “homeschooler”. Alguns
estados aplicam testes independentes para avaliar os estudantes, mas a avaliação geral é feita em provas nacionais como a SAT e ACT, que são uma
espécie de ENEM americano. (VIEIRA, 2012)

De acordo com o NHERI, o homeschooling nos Estados Unidos apresenta características particularmente interessantes. Cerca de 15% das famílias que
praticam são de fora da parcela branca da população (como negros e hispânicos). Além disso, a variedade de perfil engloba ateus, cristãos, mórmons,
conservadores, liberais. Famílias de classe baixa, média e alta. Pais com Ph.D.s ou sem diploma de ensino médio. E, também, o desempenho dos
alunos em provas comparado com estudantes que estudam em escolas. Na média, os “homeschoolers” obtêm de 15 a 30% a mais na nota.

Vários países europeus também permitem a prática, como Noruega, Finlândia, França, Itália, Portugal e Grã-Bretanha. Na Espanha, existe uma espécie
de limbo jurídico, embora mais de 2 mil famílias pratiquem a educação domiciliar - situação bem parecida com a do Brasil.

Países anglo-saxões estão entre os com mais adeptos do sistema, como a África do Sul, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. (VIEIRA, 2012)

Cada estado e cada país possuem sua determinação legal acerca do tema, alguns encontraram meios para que não destitua o poder do Estado e nem
da família. Dessa maneira, reforçam o elo entre família e o Estado, tão importante para a sociedade.

Vejamos quando surge esse método de ensino, como funciona e onde se pretende chegar com seu emprego.

2.1 Histórico do Homeschooling

Desde a época colonial pertence à família a responsabilidade de educar os filhos. Nos séculos XVIII e XIX era hábito ensinar em casa, e isso se dava
através de professores particulares ou tutores, porém, era comum apenas entre as classes mais abastadas da sociedade.

Entretanto, a partir do século XX, a prática se torna comum a qualquer classe social, passando a função de ensinar também para os pais que não
podiam arcar com as despesas de contratar tutores. Criam-se também os Liceus, onde o mais instruído ia por conta própria às praças e falava para os
que ali estavam. (CAETANO, 2017)

Grandes personalidades, como, Abraham Lincoln, por exemplo, foram educadas em casa, como nos mostra Vieira, 2012, p. 16:

A força do homeschool nos Estados Unidos encontra raízes profundas no prestígio que a prática gozava entre os founding
fathers do país: Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin foram todos educados em casa.

Hoje, quem se interessa pelo método de ensino, busca estar sempre atualizado, recorre ao uso da tecnologia para se preparar ou até mesmo compram
cursos que já têm método de ensino e basta aplicar.

Os pais, quando acompanham de perto, podem dar aos filhos as necessidades educacionais que acham melhor, passar seus valores, moral, ordem
religiosa e podem explorar pontos fortes das crianças e/ou adolescente. Além disso, existe a possibilidade de dar assistência integral caso o filho seja
portador de alguma deficiência educacional, seja cognitiva, psíquica ou física.

Vários são os motivos que levam ao interesse pelo homeschool: desilusão com o sistema educacional público e privado, receio de convívio nocivo nas
escolas, a distância, dificuldade com horários, entre tantos outros no meio de cerca de 3.200 famílias espalhadas pelo Brasil. É este o número de
cadastros no banco de dados da Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED), e acredita-se ser ainda maior, pois, muitas famílias não assumem
publicamente que optaram por ensinar em casa por receio da situação legal no país.

3. A Educação Domiciliar No Brasil e o Respectivo Ordenamento Jurídico

A ANED, principal entidade nacional sobre o assunto, possui um portal virtual onde concentra informações a respeito de educação domiciliar, onde os
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interessados podem tirar dúvidas, receber apoio, criar fóruns, cartilhas e planejamentos de estudo, compartilhar suas experiências. O respectivo portal
informa que a prática do ensino doméstico aumentou 916% entre 2011 e 2016, e o mais importante, estas famílias documentam todo o caminho
educacional dessas crianças.

Hoje, no Brasil, quem opta pelo ensino vive numa espécie de limbo jurídico, à margem da lei. Esta não trata especificamente do assunto, nem para
proibir nem para legalizar. As famílias ficam sem amparo legal, outrossim, buscam para que seus direitos de educar os filhos em casa possam ser
respaldados por Lei.

Todavia, o fato de não tratar sobre o tema, dá margem aos juristas para interpretarem a respeito do homeschool para com às famílias que se interessam
em fazê-lo, visando o Tratado de Direitos Humanos e a própria CF.

É o caso por exemplo, de uma família no interior do estado do Paraná, na cidade de Maringá, que teve o aval da justiça para educar os filhos em casa.
Os pais com o apoio do Ministério Público, convenceram o juiz da Vara da Infância e Juventude que o ensino domiciliar não traria prejuízos. Os pais
dessas crianças têm condições, instrução e recursos para educá-los em casa, diz Maria Marlene Galhardo, assistente técnica do núcleo vinculado à
Secretaria de Educação de Maringá, que elabora e aplica a essas crianças provas de português, matemática, geografia, história, ciências, educação
física e artes, e ainda, passam por análise psicossocial. Após a etapa ter sido cumprida, um relatório é elaborado e encaminhado ao Judiciário, relatando
a condição intelectual e social das crianças de acordo com suas idades. Isso acontece há 3 anos com a família, e o juiz nunca se opôs aos resultados
apresentados. Apesar de não haver uma decisão formal do magistrado a respeito do assunto, as crianças são oficialmente avaliadas pelo Núcleo
Regional de Educação de Maringá a pedido da Justiça. (BASSETTE, 2011)

A respeito do assunto o educador português José Pacheco, e também idealizador da Escola da Ponte, comenta:

O juiz teve a sensibilidade para entender o caso. É possível que haja o ensino domiciliar, desde que a escola avalie
periodicamente essas crianças. É uma alternativa sábia, já feita em países da Europa há muito tempo. (BASSETTE, 2011)

Em Gramado, na serra gaúcha, a família Dias entrou com várias ações na Justiça e aguardam decisão do STF se têm ou não o direito de tirar os filhos
da escola e educá-los em ambiente familiar. Porém, não há data para o julgamento. “Não somos contra a escola. Ela é válida para pais que não tomam
para si a responsabilidade de educar os próprios filhos. No nosso caso, temos uma preocupação em formar cidadãos que possam ser úteis para a
sociedade, seja um mecânico, seja um médico”- diz o pai Moisés Pereira Dias, de 37 anos. (LUIZ, 2016)

Ao tomarem a decisão de tirá-los da escola, Moisés diz que vários itens estavam os desagradando. A escola tinha uma educação seriada, alunos de
idades e séries diferentes na mesma sala, com o mesmo professor, o comportamento, o rendimento escolar e os valores morais os incomodavam. A
família pediu à Secretaria Municipal de Educação para que os filhos terminassem o ensino fundamental em casa e prestasse apenas as provas na
escola, mas o pedido foi negado sob o argumento de que não tinha amparo legal. O advogado levou o caso à Brasília. (LUIZ, 2016)

Em Serra Negra, Minas Gerais, isso também não foi possível. Os pais ainda tentam provar ao Judiciário que têm condições de educar em casa. Eles
foram condenados pelo crime de abandono intelectual, pelo fato de a legislação obrigar a matrícula dos menores em rede regular de ensino. Para
Gustavo Abadie e sua esposa, Camila Hochmüller Abadie, pais que adotaram o ensino domiciliar, dizem a respeito de outra crítica traduzida por alguns
educadores de que o homeschooling promove o isolamento social dos jovens , por sua vez, consideram esta como infundada: “A possibilidade de
alienação é possível, sim, na educação domiciliar, especialmente quando os pais educadores têm uma visão estreita do homeschooling. Mas também é
possível na escola através do bullying e outros problemas.” (NOGUEIRA, 2011)

Em 2013, eles criaram o blog Encontrando Alegria que foi iniciado com o objetivo de compartilhar a experiência de uma família “homeschooler”. Como
consequência do sucesso da página – que possui mais de oito mil seguidores no Facebook – Gustavo e Camila ofertam o que eles definiram como “o
primeiro curso de homeschooling do Brasil”, por meio do Instituto Virtual Isidoro de Sevilha. Com custo fixo de R$ 250, o programa é voltado para os pais
e oferece “a base completa para começar a estimulante caminhada do ensino em casa”, com a origem da educação domiciliar, seus fundamentos
jurídicos no Brasil e até os diferentes métodos e materiais disponíveis. “Desde 2015, já tivemos mais de 300 alunos”, destaca Gustavo. Aos poucos,
entretanto, os brasileiros passam a produzir conteúdo próprio. (NOGUEIRA, 2011)

Para especialistas no tema, como Maria Celi Vasconcelos, doutora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que observou o ensino em
diversas famílias e conduziu um estudo sobre a inserção de “homeschooling” na legislação educacional no Brasil e em Portugal, a educação domiciliar
não prejudica a formação de crianças e adolescentes se for bem feita:
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Eu não acho que o “homeschooling” possa atrapalhar o futuro dessas crianças. As crianças que eu entrevistei em nada se
diferenciavam das que estavam na escola. (VASCONCELOS, 2011)

Um caso que também temos perante a Justiça começou com a visita de um oficial de justiça à casa da pedagoga Viviane Canello Strapasson,
confirmando mais uma briga jurídica no Brasil de famílias que querem ter o direito de ensinar os filhos em casa. Além do processo contra ela, ajuizado
pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), outros 19 tramitam em mais estados. No país, pelo menos 3,2 mil famílias optaram pelo “homeschooling”,
apesar da modalidade de ensino regular não ser permitida pelo artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O processo nasceu após uma comunicação de um suposto “abandono intelectual” de Viviane em relação ao filho Pietro, de 6 anos. Descontente com o
tratamento recebido pela criança em uma escola pública e depois em uma instituição privada e após conhecer outras famílias que ensinam seus filhos
em casa, Viviane decidiu usar seus conhecimentos como pedagoga para fazer o mesmo. O que ela não contava era com uma denúncia feita contra ela
no Conselho Tutelar, encaminhada posteriormente ao MP-PR. (DRECHSEL, 2016)

A denúncia resultou em uma medida de proteção assinada pela promotora Sílvia Galesi Campelo, onde há o pedido de que a criança seja matriculada
de forma urgente e por coação, caso seja necessário. A decisão desencadeou nas redes sociais mensagens de apreensão e insegurança em grupos de
pais que lutam pelo direito de fazer o ensino domiciliar.

A estratégia dos advogados de defesa, Victor Hugo Domingues e Frederico Junkert, é pedir a suspensão do procedimento até que seja julgada uma
ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade do ensino domiciliar. Victor afirma:

Devemos sustentar que não existe nesse caso nenhum tipo de abandono intelectual, muito pelo contrário. Há uma preocupação
clara da mãe, que não concorda com o sistema de educação na cidade por não fornecer as condições necessárias para educar
bem a criança. (DRECHSEL, 2016)

Viviane conta que alfabetizou o filho em casa e que teve experiências não muito positivas nas escolas. “Como sou professora e soube de muitos casos
no Brasil de ensino em casa, optei por isso e acho que, atualmente, seria a melhor opção para o meu filho”, afirma Viviane.

Segundo Ricardo de Moraes Cabezon, presidente da Comissão de Direitos da Criança da OAB-SP, o ensino fora da escola não é totalmente proibido,
desde que seja justificado como algo excepcional, por enquanto, orienta o advogado.

Na legislação brasileira, 03 são os ordenamentos que regulamentam a educação no Brasil, e servem de base para a aplicabilidade ou não da educação
domiciliar conforme o caso concreto: Constituição Federal/88, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes Básicas. Discorreremos sobre
todas nos tópicos a seguir.

3.1 Constituição Federal de 1988

Ao fazer uma leitura do art. 205 da Constituição Federal, é interessante notar que o uso do termo “Estado” vem antes da palavra “família”, quando
estabelece a quem é dado o dever de educar. Para tanto, é válido citar o texto constitucional, no que compete tal assunto:

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. (BRASIL, 1988)

Seguindo esta mesma lógica, o Estado, segundo o texto constitucional, em seu art. 208 e § 3º, garante efetivar seu dever para com a educação
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determinando competência ao Poder Público de recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e, junto aos pais ou aos responsáveis, zelar pela
frequência escolar.

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

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, unto aos pais ou
responsáveis, pela frequência à escola. (BRASIL, 1988)

Desta forma, ficou o Estado, constitucionalmente responsável, em garantir e fiscalizar a assídua participação do menor no ambiente escolar, utilizando
de ferramentas como chamadas, afim de que se investigasse a sua efetiva frequência escolar, demonstrando assim, a sua responsabilidade no que diz
respeito à educação da criança e do adolescente.

3.2 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90) também deixa claro no art. 55, que “os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”, ressaltando esse dever também no art. 129, ao explicitar os deveres dos pais para com a
educação: “V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar”.

O descumprimento desse preceito caracteriza violação do poder-dever família, e da tutela ou da guarda judicial. O que dá azo à destituição do
responsável como prevê o Código Civil de 2002, arts. 1.635 a 1.638, e ECA, arts. 22, 24, 35, 38, 129, VIII, IX e X. Configurando também infração
administrativa prevista no art. 249 do Estatuto, e também, o crime de abandono intelectual tipificado no art. 246 do Código Penal.

De um lado, a Administração Pública oferece ensino fundamental gratuito às crianças e aos adolescentes, enquanto, do outro lado, os seus pais,
guardiães ou tutores se obrigam a levá-los à matrícula e a garantir frequência assídua nas escolas.

Não é mera questão matriculá-los e deixá-los seguir garantindo se estão comparecendo às aulas. Os pais que se interessam na educação domiciliar,
entendem que educar vai além de uma mera frequência escolar, acreditando haver uma necessidade de acompanhamento eficaz da educação,
fazendo-o no seio familiar, onde poderá ir além da educação institucionalizada, pois poderá visar seu desenvolvimento, preparando o filho para exercer a
cidadania e trabalho.

Ainda que o texto legal se mostre claro a respeito da obrigatoriedade da matrícula, questionamentos sobre possíveis lacunas legislativas surgem a favor
do homeschooling

3.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 dispõe acerca de como deve ser a Educação no país, e tem como foco disciplinar a educação escolar que se
que se desenvolverá através de instituições próprias.

Porém, de igual maneira, poderia passar a existir lei que disciplinasse a educação domiciliar no Brasil, em vez de julgar apenas a instituição escolar
como o melhor e mais correto local para se educar, ficando para trás a normativa do ensino regular institucional como única opção para educar.

Não se pode fechar os olhos diante de cerca de 3.000 famílias que têm como melhor opção para elas, ensinar em ambiente familiar. Estas mesmas
seguem preceitos visados pela Lei Maior, art. 205, possuem a mesma finalidade educacional.

Inclusive, prevê no art. 1º da LDB, que a educação também abrange processos formativos que se desenvolvem, entre outros espaços da vida do
educando, inclusive na familiar. Não apenas e obrigatoriamente em ambiente escolar. O art. 2º dispõe que:

A educação, é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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(BRASIL, 2016)

Após uma breve analise da Lei de Diretrizes Básicas, reitera-se a falta de regulamentação de lei para ensino domiciliar, afim de seja efetivo a sua
aplicabilidade e que famílias não tenham que viver à margem da lei por terem a intenção de dar aos filhos educação com maior atenção.

4. Viabilidade da Implantação da Educação Domiciliar no Brasil

As famílias que optam por educar seus filhos em casa, o fazem com a responsabilidade de prepará-los para serem cidadãos produtivos, além de
favorecer o desenvolvimento da autodisciplina e do aprender a aprender, eles desenvolvem autonomia nos estudos, tendo em vista o pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparando-os para exercerem a cidadania e qualificando-os para o trabalho.

Encontra-se na CF de 1988, mais precisamente nos arts. 205, 206, 229, as responsabilidade dos pais em relação aos filhos, onde expressam o dever
dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. Desta feita, concedem à família a escolha livre sobre o tipo de educação que desejam dar a seus
filhos.

O homeschooling provoca questionamentos sobre a escola, seja ela pública ou privada. Rejeitando-a em sua estrutura e forma de funcionamento, as
famílias que optam pelo ensino em casa apontam a necessidade de se repensar o papel e a existência dessa instituição. A representação que se criou
sobre a escola “é transmitida e transformada conscientemente pela dinâmica social, até parecer algo dado e espontâneo sobre o qual convém sempre
discutir, ainda que seja apenas para reafirmar seu valor, insuflando força a essa representação” (SACRISTÁN, 2001, p. 12, grifos do autor).

A reclamação mais recorrente sobre a possibilidade de normatização do homeschooling, centra-se no possível abandono que existiria, caso o Estado
não coagisse a matricula das crianças e adolescentes à educação domiciliar. Porém, nos casos concretos trazidos ao presente trabalho, observou-se
uma cooperação entre família e Estado. Onde a família seria a responsável pela educação do menor, e o Estado teria um papel fiscalizador da
efetivação de tal método educacional.

Vimos que outro viés se entende dentro dessa concepção, que é o de pais que não desejam abandonar a educação de seus filhos, mas ao contrário,
prover a eles o que estiver em seu alcance.

Nesse sentido, a reivindicação pela normatização e a própria prática do homeschooling no Brasil oferece a oportunidade de indagar, após séculos de
entendimento, que aos pais também estão incumbidos do dever de educar, como vimos nos artigos citados da Constituição Federal.

Ainda na lei 9.394 de 1996, prevê no art. 1º que a educação também abrange processos formativos que se desenvolvem, entre outros espaços da vida
do educando, inclusive na familiar. O art. 2º dispõe que:

A educação, é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 2016)

Dentro desta defesa, faz-se válida a busca dos que ensinam os filhos em casa em prol de uma educação de qualidade, bem como as críticas que esses
apresentam à ineficiência da instituição escolar perante o cumprimento dos objetivos constitucionalmente previstos para a educação; nessa perspectiva,
a normatização de tal modalidade de ensino poderia ser avaliada como uma ampliação do direito à educação, no que se refere à sua interligação ao
direito de escolha dos pais, diante da já existente possibilidade de escolha pelo ensino privado.

Desta feita, uma normatização especifica do ensino domiciliar, seria o melhor viés para amparar essas famílias que enxergaram em seus lares,
instituições efetivas de transmitir conhecimento. Não deixando às margens da lei, uma prática tão humana, e que vem ao encontro das normas
Constitucionais.

5. Conclusão
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O presente trabalho abordou o tema sobre a viabilidade da Homeschool ou traduzido, educação domiciliar, tendo como principal objetivo a análise da
possibilidade de implantação do ensino no país.

Na LDB atribuem à família e ao Estado a responsabilidade de educar, sendo sua finalidade desenvolver cidadãos aptos ao trabalho.

Além dessas condições, as famílias também são citadas na Lei Maior como responsáveis a caminharem junto ao Estado em prol da educação.

Porém, quando optam por educarem seus filhos no ambiente domiciliar, as famílias correm o risco de serem julgadas penalmente, além de outras
implicações judiciais.

A educação deve ser prestada a todos, independentemente de estar matriculado efetivamente em instituição de ensino ou por entidade familiar, porém
esta carece de regulamentação legal para que possam lhe ser assegurados seus direitos.

A Constituição pátria garante a equiparação de direitos entre Estado e família. Embora haja essa garantia de equiparação, a família tem dificuldade na
obtenção do referido direito de educar dentro do âmbito familiar.

O tema possui grande relevância jurídica e seu posicionamento majoritário é a favor da regulamentação de lei que justifique a educação domiciliar no
Brasil.

Os julgados vêm sendo favoráveis à regulamentação observado o caráter de direito fundamental, o que impossibilita a negativa desse direito à família,
uma vez que a Constituição não faz nenhuma restrição com relação à possibilidade de ensinar em casa.

Diante das várias pesquisas realizadas, pode-se concluir que por se tratar de garantias constitucionais e direitos fundamentais elencados na
Constituição Federal sem qualquer tipo de discriminação, não há de se cogitar a impossibilidade de regulamentar como método de ensino a educação
domiciliar, uma vez que se trata de um direito social, e, portanto, fundamental, os quais podem ser exigidos do Estado sem qualquer tipo de distinção.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/viabilidade_da_educacao_domiciliar_no_brasil_frente_ao_atual_orde.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

ANED(Associação Nacional de Educação Domiciliar). Quem somos. Disponível em: < https://www.aned.org.br/pages>. Acesso em 05 de maio de 2018.

ALENCAR, Arthur. Global Home Education Conference.Research Gate, 2017. Disponível em: http://www.ghec2016.org/pt-br Acesso em: Agosto 2017.

BASSETTE, Fernanda. Justiça autoriza família a educar filhos em casa. O Estado de São Paulo. 29 de janeiro de 2011.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: VadeMecumacadêmicoforense.15. Ed. São Paulo: ed.
Saraiva, 2016.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB, Nº 9.394/1996), 15 ed., São Paulo, editora Saraiva, 2016, p. 1435.

CABEZON, Ricardo. Pais educam filhos em casa com aval da Justiça. Research Gate,
2011. Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2011-fev-02/pais-tiram-filhos-escola-educa-casa-aval-justica.
Acesso em: agosto 2017.

CAETANO, Vanessa Eller. Homeschooling: A Legalização do Ensino Domiciliar no Brasil e o Direito Fundamental à Educação. XIV Jornada
Cientifica das Faculdades Integradas de Cacoal-UNESC. 2017.

COSTA, Fabricio Veiga. Homeschooling no Brasil: uma análise da constitucionalidade e da legalidade do projeto de lei 3179/12. Belo Horizonte:
Editora D’Plácido, 2016.

DONELLY, Michael. Associação de Defesa da Educação Domiciliar: Parecer Jurídico. Supremo Tribunal Federal do Brasil. 2017. Disponível em: .
Acesso em 23 de maio de 2018.

DRECHSEL, Denise. Mãe em Curitiba luta pelo direito de ensinar o filho em casa. Gazeta do Povo. 17 de novembro de 2011.

EDITORA SARAIVA. Vade Mecum Saraiva. Obra Coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo, Márcia Cristina
Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. São Paulo: Editora Saraiva, 2. ed., 2006.

LUIZ, Márcio. Família do RS vai ao STF para ter o dreito de educar os filhos em casa. G1. 20 de junho de 2016.

NOGUEIRA, Fernanda. Condenado pela Justiça, casal de MG mantém filhos fora da escola. G1. 16 de fevereiro de 2011.

NHERI(Nacional Home Education Research Institute). Disponível em < https://www.nheri.org/>. Acesso em 09 de maio de 2018.

SACRISTÁN, G. A Educação Obrigatória: seu sentido educativo e social. Porto Alegre: Artmed, 2001.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/viabilidade_da_educacao_domiciliar_no_brasil_frente_ao_atual_orde.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. Educação na casa: perspectivas de desescolarização ou liberdade de escolha. Pro-Posições, v. 28, n. 2, p.
122-140, 2017.

VIEIRA, A.O.P.: “Escola Não, obrigado”: Um retrato da homeschooling no Brasil. Monografia (Graduação). Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Brasília, 2012.

____________________________________________

¹ A acepção da palavra homeschooling ou home education referenciada ao longo dessa pesquisa deve ser compreendida como educação não escolar,
educação domiciliar ou doméstica, instrução técnico-científica na casa ou no lar, prática diretamente executada pelos pais ou responsáveis legais da
criança, possibilitando a delegação parcial ou integral das atividades pedagógicas a terceiros na condução do processo de ensino-aprendizagem.
(COSTA, 2016, P. 28)
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