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RESUMO

Considerando os atuais debates sobre migração e mobilidade humana, o presente artigo visa pensar
a educação no contexto da globalização, explorando as possibilidades educativas presentes na
modalidade homeschooling. Utilizando pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa, propõe-se a
compreensão de uma educação que pode acontecer ao longo da vida e no decorrer das experiências
e espaços que a constituem. Trabalha-se os conceitos de homeschooling e desterritorialização do
conhecimento, ressaltando as mudanças que as novas tecnologias geraram na educação. Seguem-se
considerações sobre como o homeschooling se harmoniza com tais transformações, tornando-se útil
para aqueles que experimentam a migração. Os resultados desse estudo apontam a importância de
refletir sobre novos paradigmas educacionais e de pensar uma educação sem fronteiras para pessoas
também sem fronteiras.

Palavras-chave: Educação. Globalização. Homeschooling. Mobilidade.

ABSTRACT

Considering the current debates on migration and human mobility, this article aims to think about
education in the context of globalization, exploring the educational possibilities present in the
homeschooling modality. Using bibliographical research and a qualitative approach, it is proposed the
understanding of an education that can happen during the life and in the course of the experiences
and spaces that constitute it. The concepts of homeschooling and deterritorialization of knowledge are
worked out, highlighting the changes that new technologies have generated in education. Following
are considerations on how homeschooling harmonizes with such transformations, making it useful for
those who experience migration. The results of this study point to the importance of reflecting on new
educational paradigms and thinking about education without frontiers for people also without borders.

Keywords: Education. Globalization. Homeschooling. Mobility.

RESUMEN

Considerando los actuales debates sobre migración y movilidad humana, el presente artículo pretende
pensar la educación en el contexto de la globalización, explorando las posibilidades educativas
presentes en la modalidad homeschooling. Utilizando investigación bibliográfica y abordaje cualitativo,
se propone la comprensión de una educación que puede ocurrir a lo largo de la vida y en el transcurso
de las experiencias y espacios que la constituyen. Se trabaja los conceptos de homeschooling y
desterritorialización del conocimiento, resaltando los cambios que las nuevas tecnologías en la
educación. Se siguen consideraciones sobre cómo el homeschooling se armoniza con tales
transformaciones, haciéndose útil para aquellos que experimentan la migración. Los resultados de
este estudio apuntan la importancia de reflexionar sobre nuevos paradigmas educativos y de pensar
una educación sin fronteras para personas también sin fronteras.

Palabras clave: Educación. La globalización. Homeschooling. Movilidad.

1 Introdução

O mundo está constantemente se transformando. De muitas formas e em muitos aspectos, “o mundo
está em movimento” (BARTLETT et. al., 2015, p. 1155). No bojo dessas transformações, emerge a
necessidade de atentar para mais um fenômeno que as sociedades contemporâneas têm vivenciado:
a mobilidade humana e o enfraquecimento das fronteiras, sejam elas informacionais, culturais e/ou
geográficas, caso em que vários países têm experimentado um aumento significativo no seu fluxo de
imigrantes, inclusive o Brasil. Nesse sentido, o documento intitulado “Desafio Migratório em Roraima”
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(FGV-DAPP, 2018), por exemplo, destaca o movimento migratório vivenciado pelo estado de
Roraima, onde cerca de 40 mil venezuelanos chegaram em busca de novas oportunidades e
recomeços. Sobre a migração a nível mundial, o mesmo documento afirma que

A migração internacional vem crescendo em uma proporção alarmante. Em
2015, foram registrados quase 5 milhões de imigrantes nos países da OCDE.
Deste total, mais de 3 milhões concentraram-se em apenas sete países:
Estados Unidos (1.051.000), Alemanha (686.000), Reino Unido (378.000),
Canadá (271.800), França (256.200), Austrália (226.200) e Espanha
(194.900). (FGV-DAPP, 2018, p. 7).

Ainda que o significativo aumento do movimento migratório se deva, em parte, às ondas de refugiados
em circunstâncias de crise, “há de se considerar que a migração é um fenômeno humano, não uma
emergência situacional, apesar de casos emergenciais serem registrados muitas vezes, tanto no
Brasil quanto no exterior” (LUSSI, 2015, p. 138). A migração caracteriza-se, portanto, como um
movimento próprio do ser humano, e não apenas típico de momentos emergenciais, de forma que “o
mundo está testemunhando uma era de mobilidade humana sem precedentes” (BARTLETT et. al.,
2015, p.1153).

Agregando-se ao conceito de mobilidade humana, soma-se a concepção de sociedade da
informação, visto que o trânsito humano hoje se conecta e se amplia pelo poder da informação
(CASTELLS, 2003). Da mesma forma, também a educação tem sofrido mudanças por efeito da
internet e das novas tecnologias da informação, bem como devido aos movimentos humanos
interfronteiras, fazendo emergir uma perspectiva de educação que ultrapassa os espaços escolares e
desterritoriza o saber, configurando uma verdadeira sociedade da aprendizagem (POZO, 2007).

Neste contexto de transformações sociais e educacionais é que se insere o homeschooling, ou
educação domiciliar (ED), como denominada no Brasil. Esta modalidade educacional, que consiste na
“escolha que pais e tutores fazem de prestar a educação aos filhos no ambiente doméstico, em
substituição à via comum de encaminhá-los à escola” (ALEXANDRE, 2016, p. 3), surge como
alternativa às instituições formais de ensino para um mundo em movimento que demanda, cada vez
mais, uma aprendizagem dinâmica e plural, considerando ser o homeschooling uma prática educativa
que possibilita uma aprendizagem ao longo da vida e que utiliza o todo das experiências e espaços
que a constituem.

Assim, este artigo tem como objetivo pensar a educação no contexto da globalização, da
contemporaneidade, a partir das possibilidades educativas presentes no homeschooling, enquanto
modalidade educacional que se harmoniza com estas novas características sociais de mobilidade
humana, cultural e informacional. Para tanto, utiliza-se a abordagem qualitativa e a pesquisa
bibliográfica, que possibilita uma aproximação ampla dos fenômenos, a medida que permite ao
pesquisador “a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia
pesquisar diretamente” (GIL, 2008, p. 50).

Inicialmente, realiza-se uma apresentação conceitual e histórica acerca da educação domiciliar. Em
seguida, aborda-se o conceito de desterritorialização do conhecimento, analisando o impacto que as
novas tecnologias e a internet trouxeram ao cenário educacional, a partir de autores como Lévy
(1996), Castells (1999), Coutinho e Lisboa (2011). Posto este panorama, seguem-se então,
considerações sobre como o homeschooling se harmoniza com as transformações sociais e
educacionais contemporâneas, ao viabilizar uma oportuna mobilidade dos espaços de aprendizagem,
bem como uma flexibilidade nas práticas educativas, tornando-se útil para aqueles que vivenciam
experiências de migração, seja no âmbito local, nacional ou internacional.

Apresenta-se, por fim, as considerações finais, apontando-se para necessidade de pensar uma
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compreensão mais ampla dos processos educativos, com vista ao atendimento das demandas
advindas de uma sociedade móvel e globalizada.

2 Educação domiciliar no Brasil: um panorama geral

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).

As palavras do artigo 205 da Constituição Federal de 1988 podem, numa rápida leitura,
demonstrarem-se pacíficas, de claro entendimento e sem necessidade de maiores explicações.
Entretanto, tais palavras carregam em si um conflito histórico entre dois notáveis entes da sociedade:
a família e o Estado. Como considera Russell (1978, p. 60), “a família e o Estado têm sido forças
antagônicas desde que o Estado começou a existir”. Nesta percepção, adensa-se no Brasil o debate
quanto à possibilidade das famílias poderem assumir a educação dos filhos, ensinando-os fora da
escola e contrapondo-se à compulsoriedade escolar. O homeschooling, como veio a se chamar, é
hoje uma prática já assimilada na cultura de alguns países, a exemplo dos Estados Unidos e Canadá,
e que vem aos poucos se inserindo na conjuntura brasileira, conforme elucida-se a seguir.

Tal experiência tem se evidenciado no Brasil à medida que algumas famílias passam a optar por
ensinar seus filhos em casa, evocando para si a responsabilidade e o direito de provê-los com a
educação que desejarem, mesmo que à margem da instituição escolar, considerando a possibilidade
de uma formação mais ampla e aprofundada, numa crítica ao sistema educacional vigente
(BARBOSA, 2013).

O ensino ou educação domiciliar (ED), como tem se denominado o homeschooling no Brasil, surge
como um movimento de contestação ao entendimento vigente quanto à responsabilidade pela
educação, caso em que algumas famílias passam a requerer o direito de poderem ensinar seus filhos
em casa, legitimando a família como ente também apto ao exercício desta função. Embora essa
demanda soe nova, trata-se, de fato, de um objeto que possui uma historicidade, tanto como prática
educativa, quanto de conflito com Estado pela tutela da educação (VASCONCELOS, 2005).

Atualmente, no Brasil, a temática do homeschooling ainda é assunto de conhecimento de poucos e
transita com estranheza no meio acadêmico. Legalmente, ainda procura-se construir seu espaço,
visto não possuir legislação própria no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, várias famílias têm
optado por eleger essa modalidade como o melhor caminho para formação de seus filhos, como se
pode verificar a partir das ainda escassas produções científicas que vêm sendo elaboradas sobre a
questão, ou ainda, através dos dados publicados pela Associação Nacional de Educação Domiciliar
(ANED) em seu site, segundo a qual, atualmente, 5.000 famílias, com cerca de 10.000 estudantes já
vivenciam essa realidade de serem ensinados no âmbito doméstico no país.

A educação domiciliar não foi contemplada na Constituição de 1988, tampouco na LBD de 1996, pelo
contrário, a partir de tais regulamentações dava-se em efetivo a obrigatoriedade de frequência escolar
(CURY, 2011). Entretanto, por vários motivos, famílias passaram a discordar do desempenho,
organização e conteúdos trabalhados nas escolas e, embora sem respaldo jurídico, preferiram ensinar
os filhos em casa, passando a buscar a normatização desse direito.

Segundo Vieira (2012), as motivações religiosas e morais constituem uma constante entre esses pais.
Além dessas, encontramos também de modo reiterado as motivações que a literatura convencionou
chamar de “ambientais”. A maioria dos pais inquiridos considera o ambiente de socialização escolar
nocivo e, nas entrevistas, todos citaram experiências negativas sofridas da parte dos filhos ou deles
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mesmos, nas escolas. De modo complementar (mas não menos importante), aparecem as
motivações pedagógicas e as alegações de que o ensino regular ou o ambiente de aprendizado
convencional é pobre e ineficaz. Não necessariamente segundo parâmetros religiosos e morais.
(VIEIRA, 2012, p. 53).

Acrescenta-se, ainda, aos fatores que movem os pais para a prática da ED a possibilidade do baixo
investimento financeiro que a mesma pode requerer, considerando que os agentes educacionais,
nesse caso, seriam os próprios pais. Dessa forma, o investimento pecuniário torna-se flexível, assim
como a própria prática, se adaptando à realidade socioeconômica da família (VIEIRA, 2012).

Quanto à caracterização do perfil das famílias em questão, tanto Vieira (2012), como Andrade (2014)
apontam para uma maioria cristã, de classe média e com um “elevado capital cultural” (VIEIRA, 2012,
p. 53) que, segundo o autor, se comprova pelo nível de escolaridade da grande maioria. Ainda assim,
no plano internacional, segundo Andrade (2014), o homeschooling tem passado a ser visto como
alternativa para grupos de minorias que muitas vezes não se percebem contemplados pela cultura
escolar, tais como hippies ou negros, como sugere: “algumas minorias raciais, linguísticas e étnicas,
são atraídas para o homeschooling, como forma de preservar suas distinções culturais e linguísticas”
(Ibid., p. 37).

Entende-se que, embora tal modalidade, a princípio, possa ter tido maior adesão por parte de um
grupo específico, passa a ser assimilado pelo social, como alternativa para se contrapor às
perspectivas homogeneizadoras e limitantes da escola. Nesse sentido, autores como Ribeiro (2015),
Andrade (2014) e Apple (2007) destacam a configuração da educação domiciliar como movimento
social, pontuando o caráter de resistência que tal modalidade também assume no ordenamento
social.

Nesse percurso, famílias já foram levadas à justiça e pelo menos uma delas, ao que se sabe, chegou
a deixar o Brasil buscando por um país onde sua escolha pudesse ser exercida (BARBOSA, 2013).
Várias outras entraram na mesma luta, fazendo apenas com que o número de famílias que lutam por
esse direito aumentasse. Tal fenômeno emergente está atualmente nas mãos do Supremo Tribunal
Federal (STF), e teve reconhecida repercussão geral, ao que segue aguardando uma decisão que
reconheça ou não sua legitimidade no país. Neste interim, todos os processos anteriormente
instalados contra as famílias foram suspensos e esperam a posição do STF para serem definidas
(ANED, 2018), proporcionando para os homeschoolers um contexto com respaldo jurídico, num misto
de ansiedade e expectativa por uma decisão favorável (BARBOSA; OLIVEIRA, 2017).

Foi na busca por esse direito que se constituiu a primeira associação de apoio às famílias
homeschoolers no Brasil, a ANED, criada em semelhança à Homeschool Legal Defense Association
(HSLDA) dos Estados Unidos (BARBOSA; EVANGELISTA, 2017). A HSLDA, fundada em 1983, é
mais influente nos Estados Unidos quanto à representação da modalidade, atuando, inclusive,
também junto ao STF no Brasil, buscando colaborar no reconhecimento da educação domiciliar no
ordenamento jurídico brasileiro (BARBOSA; OLIVEIRA, 2017).

No que se refere à ANED, sua organização constitui-se em torno de alguns objetivos que norteiam
suas atividades, pois

diante de todo esse cenário nacional, diversas ações têm sido tomadas pelas
famílias que escolhem a modalidade, em busca de estabelecer parâmetros
legais mais claros para a prática. Uma destas ações foi a criação da
Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), em 2010, cujos
principais objetivos são: (1) “Lutar pela regulamentação legal da educação
domiciliar, através de representação coletiva dos associados junto às
autoridades, aos órgãos e entidades pertinentes”; (2) “Promover a informação

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_em_movimento_homeschooling_e_uma_aprendizagem_alem_das_f.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



sobre educação domiciliar junto à opinião pública” e, por fim; (3) “Promover o
contato, a troca de experiências e a cooperação entre os associados. Além
das famílias, a Associação conta com a participação de pedagogos,
advogados e outros profissionais mobilizados para militar pela causa
(EVANGELISTA, 2017, p. 41).

Assim, a ANED tem tido papel essencial no desenrolar da situação da educação domiciliar no Brasil,
prestando inclusive, assistência jurídica aos pais que necessitarem, como demonstrado nas
pesquisas de Barbosa (2013) e Andrade (2014), que trazem relatos das famílias quanto a seus
movimentos na busca pela regulamentação da modalidade em pauta.

Por ser um tema de crescente relevância, o assunto tem aos poucos ganhado espaço nos
departamentos acadêmicos de variados cursos e graus, resultando em pesquisas da graduação e da
pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu, conforme exposto no estudo de Evangelista
(2017). A autora realizou um mapeamento das literaturas produzidas sobre o tema entre 2000-2016,
demonstrando, entre outras coisas, ser no âmbito dos mestrados que tem se concentrado a maior
produção de pesquisas, numa porcentagem de 80%; os outros 20% aparecem divididos entre teses e
artigos. Observa-se ainda um crescimento no número de produções nos últimos anos, após um longo
período

no qual não havia no Brasil publicações acerca do tema (2000-2005); (b) essa
realidade começou a mudar em 2006 e podemos acompanhar um aumento
progressivo das publicações de 2006-2016, com algumas exceções; (c) o
“ápice” das publicações foi o período de 2013-2015 que pode indicar uma
possível relação à discussão legal sobre o tema no Brasil. (Ibid., p. 78).

Ressalta-se nesse ínterim a publicação, no ano de 2017, de um dossiê na revista Pro-Posições[i], que
objetivou a apresentação do tema e dos encaminhamentos que vem tomando no cenário brasileiro.
Tal produção foi desenvolvida em conjunto por autores nacionais e estrangeiros, de modo a também
contextualizar a temática a nível internacional, permitindo uma compreensão mais ampla do
homeschooling em sua prática nos Estados Unidos, Canadá e Portugal. Tais produções científicas
demonstram a relevância da temática na sociedade brasileira, bem como a necessidade de maiores
debates a respeito do assunto.

Na prática[ii], a educação domiciliar pode ser ministrada por um ou ambos os pais, por professores
contratados, ou ainda, mediante plataformas virtuais de educação. Quanto ao local, o ensino pode
acontecer não somente em casa, mas também nas praças, museus, teatros, bibliotecas, entre outros
espaços; pode se dar restrita entre os membros da família ou em grupos de estudos. Os conteúdos e
recursos didáticos utilizados podem ser de elaboração própria dos pais ou adquiridos em sites e
grupos especializados da modalidade, e até mesmo seguir algum método escolar ou os parâmetros
curriculares do Ministério da Educação (MEC). Assim, trata-se de uma prática heterogênea, bastante
flexível, de difícil definição e que aparece no cenário brasileiro como via de substituição da escola,
levantando intensas discussões e gerando a efervescência de diferentes concepções sobre a
temática na sociedade[iii].

Para um mundo globalizado, onde as pessoas e as informações estão em constante movimento com
diversificados dispositivos móveis de acessibilidade, o homeschooling parece ser uma prática
compatível às novas demandas que se apresentam e que facilmente se adapta a contextos familiares
diversos devido a referida flexibilidade dessa modalidade educacional. Nesse viés, busca-se aqui
articular melhor a ED com as novas configurações sociais, políticas, econômicas, culturais e,
sobretudo, pedagógicas contemporâneas, tendo em vista a construção de mediações que confiram
maior inteligibilidade a essas relações. Antes, cabe, porém, aprofundar o debate sobre algumas das
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mudanças do mundo contemporâneo e seus impactos na educação, como se discute a seguir.

3 A desterritorialização do conhecimento e as novas tecnologias

Com o crescente desenvolvimento tecnológico e consequente facilidade de acesso às informações,
novos desafios cercam a escola e novos paradigmas pedagógicos se constituem. Neste
entendimento, muitos têm problematizado a compreensão acerca da “desterritorialização do
conhecimento”, apropriando-se do termo mencionado por Deleuze e Guattari (2001, p. 113). O
conceito também é referido por Castells (1999) em sua obra “A era da informação: economia,
sociedade e cultura”, e ainda por Lévy (1996), no livro “O que é virtual”. Nessa trilha, derivando dessa
discussão, aparece também o debate sobre a descentralização do saber, como proposto por
Bretherick (2010), Coutinho e Lisboa (2011).

A relação informação/tecnologias traz profundo impacto no ordenamento social, engendrando
mudanças e desconstruindo barreiras e abordagens, visto que, como posto por Castells (1999), a
informação torna-se um fator de repercussão econômica e de relevância para o próprio
desenvolvimento da estrutura social. Para Lévy (1996), esse papel central que a informação tem
ocupado socialmente é viabilizado pelas novas tecnologias, configurando uma relação “simbiótica”
entre tecnologia e informação, o que, por sua vez, possibilita a desterritorialização do conhecimento,
ampliando as fronteiras do saber e descentralizando-o da escola (COUTINHO; LISBÔA, 2011).

Nessa linha, compreende-se o conhecimento, não mais como um bem particular a ser ofertado em
espaço específico, com suporte físico, mas antes, como algo móvel e dinâmico que está disponível
aos indivíduos a partir do acesso às novas tecnologias da informação, como sugere Lévy,

claro que é possível atribuir um endereço a um arquivo digital. Mas, nessa era
de informações online, esse endereço seria de qualquer modo transitório e de
pouca importância. Desterritorializado, presente em cada uma de suas
versões [...] embora necessite de suportes físicos pesados para subsistir e
atualizar-se, o imponderável hipertexto não possui um lugar (LÉVY, 1996, p.
19).

Como consequência dessa mudança de parâmetros nas mensagens e saberes veiculados nota-se,
cada vez mais

um mundo desterritorializado, onde não existem barreiras de tempo e de
espaço para que as pessoas se comuniquem. Uma nova era que oferece
múltiplas possibilidades de aprender, em que o espaço físico da escola, tão
proeminente em outras décadas, neste novo paradigma, deixa de ser o local
exclusivo para a construção do conhecimento e preparação do cidadão para a
vida activa. (COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 5).

Com isso, desconstrói-se a noção centralizadora e hegemônica da escola, abrindo-se novas
possibilidades de espaços de aprendizagem, para além dos muros da instituição escolar, pois como
explica Bretherick (2010, p. 187), ocorre uma “remoção das fronteiras e a desterritorialização do
conhecimento”. Dessa forma, o conhecimento e, por sua vez, a aprendizagem, passam a não estarem
restritas a um único lugar, criando-se novas possibilidades de democratização do saber. Neste
sentido, a desterritorialização não se dá apenas pelo acesso à informação, mas pelas possibilidade de
qualquer um dos usuários produzirem, veicularem e armazenarem informações em redes digitais.
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O desafio da escola neste novo paradigma figura em duas vertentes; primeiro, por não ser mais o
único espaço de aprendizagem, dadas as múltiplas possibilidades que as tecnologias digitais facultam
para a sociedade, como se tem demonstrado; e segundo, por requerer da escola uma nova postura
quanto ao trato da imensa quantidade de informação disponível, cuidando para convertê-la em
conhecimento e aprendizagem “numa sociedade onde o fluxo de informação é vasto e abundante”
(COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 10). Consequentemente, evidenciando-se a necessidade de um
arranjo escolar que possibilite aos indivíduos os meios para processar, interpretar, aplicar, produzir
e/ou socializar informações.

Neste contexto de abertura de fronteiras, a aprendizagem passa ser pensada para além da sala de
aula, outrora espaço hegemônico, e configura-se em uma atividade conexa à vida, ou seja, “uma
aprendizagem que não acontece necessariamente nas instituições escolares, mas, pelo contrário,
ultrapassa os muros da escola, podendo efectuar-se nos mais diversos contextos informais por meio
de conexões na rede global” (Ibid., p. 10).

Destaca-se ainda, nesses novos moldes, uma aprendizagem que não é estática ou local, mas que
pode ‘ir acontecendo’, pois não possui tempo ou espaço específico. Este entendimento é contemplado
por Gerhard Fisher (2000) em seu artigo “Lifelong Learning” (Aprendizagem ao longo da vida), no qual
aponta para necessidade de uma vida de aprendizagem, não restrita à formação obtida no âmbito da
escola. Nas palavras do autor, “a aprendizagem ao longo da vida permite a integração das melhores
características da escola, comunidade, casa e do local de trabalho [...] é um envolvimento contínuo na
aquisição e aplicação de conhecimentos e habilidades” (Ibid., p. 7 e 8, tradução nossa),
contrapondo-se assim, à concepção de um ensino meramente formal ou transmissão de
determinados conhecimentos, indicando a necessidade de se construir uma comunidade aprendente.

Dentro dessa linha, a escola é contextualizada em uma sociedade que passa a ter amplo a acesso a
informação, bem como inúmeras possibilidades de conhecimento e de aprendizagem que
ultrapassam os termos escolares, antes tão bem delimitados. Por isso, segundo Fisher (apud
COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 7), “lilelong-learning é uma necessidade da qual depende o futuro da
sociedade da informação e do conhecimento”, trazendo uma perspectiva formativa que como outras,
também desafia a escola.

Tais conceitos levam à reflexão sobre novas modalidades educacionais que sejam compatíveis com
tais transformações, incluindo-se aí o homeschooling, fenômeno sobre qual tem-se debatido aqui. Por
sua flexibilidade, nota-se que a educação domiciliar permite uma aprendizagem ao longo da vida, bem
como o uso frequente de ferramentas digitais e de espaços de aprendizagem diversos, conforme se
expõe no item seguinte.

4 Educação em movimento: homeschooling e múltiplos espaços de aprendizagem

Como tem-se evidenciado nesse estudo, num cenário globalizado e com tenuidade de fronteiras
(geográficas, culturais e informacionais), repensar os processos educativos torna-se premente.
Partindo dessa premissa, tem-se pensado na educação domiciliar como um dos caminhos para uma
aprendizagem que se harmonize com estes contextos sociais móveis e flexíveis, que pressupõem
também um novo indivíduo. Requer-se, cada vez mais, sujeitos que apresentem capacidades para
além do simples domínio de conteúdos, ou mesmo, que sejam especializados em apenas uma área
do conhecimento; busca-se pessoas que possuam a competência de, onde estiverem, saber
aprender.

Este é um desafio que a própria escola passa a reconhecer, embora, via de regra, ainda encontre
muitos obstáculos para desenvolver uma formação mais ampla, que ultrapasse a noção
mercadológica, massificadora e conteudista. Nota-se, inclusive, dificuldades para que a instituição
escolar possa viabilizar excelência formativa e efetividade de aprendizagem, apresentando-se até
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mesmo uma formação deficiente quanto à alfabetização e ao letramento, conforme exposto por
Gasque. Para esse autor,

em geral, os aprendizes não são formados para buscar informações em fontes
diversificadas, comparar diferentes pontos de vistas, adotar critérios para
avaliá-las ou organizar e analisar as informações. Ademais, os aprendizes não
têm desenvolvido a competência de produzir, de maneira adequada, textos
científicos, resumos e artigos. No Brasil, as escolas em geral não formam bons
leitores e produtores de textos. Evidentemente, a ausência dessas
competências causa déficit importante na aprendizagem. (GASQUE, 2012, p.
18).

Dificulta-se, a partir disso, a movimentação destes indivíduos no mundo informacional e tecnológico e,
consequentemente, uma imersão adequada numa “cultura de aprendizagem” (POZO, 2007).
Contrapondo-se a este cenário, alternativas vão surgindo como forma de resistência e de superação
de um processo educacional defasado (SALGADO, 2018), destacando-se aqui a educação domiciliar,
enquanto modalidade educacional que proporciona uma perspectiva de formação que acontece
durante e a partir da vida; uma educação em movimento, pois “o homeschooling possibilita entender
que o conhecimento está em toda parte, já que todos os momentos de nossa vida podem ser
momentos de aprendizado” (SILVA et. al., 2015, p. 109).

Viabiliza-se, desta forma, uma educação que vai acontecendo dentro da própria mobilidade humana,
superando a dicotomia entre tempo de estudar e tempo de trabalhar (COUTINHO; LIBSOA, 2011),
uma vez que, em tantos momentos, o conhecimento aparece como algo desassociado da vida e suas
implicações. No homeschooling oportuniza-se a transmutação do processo educativo, outrora fixado
em espaços hegemônicos e em tempos específicos, para algo inerente à vida e parte integrante do
cotidiano, conforme se constata na transcrição do relato de Deborah, pedagoga e mãe unschooler,
retirado do documentário Contra a Maré[iv].

Quando eu me mudei para Ubatuba, eu decidi por tirar ele da escola, por
poder trabalhar com ele de uma forma mais pessoal, mais individual, que eu
sentia falta nas escolas. Eu, no início, eu fiquei um pouco insegura também,
eu tinha essa intenção de preencher todo o conteúdo escolar e rapidamente
eu vi que era desnecessário e que o que ele me traz de curiosidade acaba
abrangendo além do currículo escolar. O meu filho, Cauê, ele é muito
espontâneo, ele tem, assim, muita energia, muita energia. E ele é muito
curioso, ele já acorda me fazendo perguntas. A partir dessa curiosidade dele
eu vou atrás, e pontuo. A internet ajuda bastante, a internet no celular, onde a
gente tá, a gente consulta qualquer coisa. Então, tudo, ele nem tem essa
sensação. Quando eu tirei ele da escola, três meses depois, ele me
perguntou: "quando que a gente vai começar a estudar em casa" E a gente já
tava, há muito tempo né. (CASTILHO; CHITAS, 2017, on-line).

Fica evidente, a partir de tais falas, a possibilidade de um processo educacional que está presente
nos movimentos cotidianos da família e que vai se delineando a partir de experiências, curiosidades e
interesses da criança, e que, mediado pelas tecnologias, pela internet, pelos espaços da residência,
do seu contorno, da comunidade, do bairro, da cidade, pode transcorrer com espontaneidade,
unificando vida e aprendizagem.

Logo, seguindo a proposta de aproximação à educação domiciliar, enquanto modalidade que
corresponde às demandas de uma sociedade globalizada, apresenta-se a partir dos trabalhos de
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Vieira (2012) e Novaes (2017), narrativas de algumas famílias que vivenciam essa modalidade,
buscando identificar nessas falas as marcas que caracterizam uma educação em movimento, como
tem-se denominado aqui. Neste sentindo, Vieira apresenta em seu trabalho os seguintes relatos,
começando pelo caso de Jônatas, ex-homeschooler e web designer, na época com 19 anos.

Jônatas defende com convicção a educação em casa, que diz ter lhe permitido
estudar o que gosta. O garoto que quando mais novo andava de skate e
jogava bola com colegas mais velhos, hoje, comemora o fato de não ter sido
“encaixotado”: “O sistema escolar é falido. Coloca todo mundo dentro de uma
caixa. Cada um é diferente, mas lá você perde a sua individualidade”. Jônatas
diz que só fará faculdade se o mercado pedir. Segundo ele, “nessa área de
tecnologia, dá pra você aprender tudo o que eles ensinam na faculdade pela
internet”. (VIEIRA, 2012, p. 36-37).

Depois de tirar o filho da escola, Rita continuou a alfabetização em casa. Foi
quando conheceu a inquieta curiosidade que a escola podara. “As perguntas
dele vão muito além da educação escolar. Ele mesmo vai &39;pra&39;
internet, ele procura as informações. (Ibid., p. 44).

Nos momentos de aprendizado dirigido, são utilizados brinquedos
pedagógicos, programas de computador e outros recursos encontrados na
internet. (Ibid., p. 44).

Eduardo costuma levar Brenda para livrarias da cidade. “Lá, ela fica folheando
livrinhos e eu vou descobrindo os interesses dela”, explica. (Ibid., p. 50).

Eles vão, no mínimo, uma vez por semana para museus e parques infantis e,
na livraria do shopping vizinho à residência da família, participam do semanal
“cantinho da leitura”. Mas é nos belos parques de Blumenau que o filho mais
interage com outras crianças. (Ibid., p. 45).

Nesta linha, Novaes também expõe alguns relatos de adultos que estudaram em casa, como os casos
que seguem.

SP1 relata que não acredita que havia uma metodologia única (Não se
lembra). Estudava com os livros didáticos brasileiros como base e alguns
materiais americanos para gramática e inglês. Assistia documentários, fazia
pesquisas e visitava esporadicamente alguns museus. Fazia atividades físicas
no jardim de casa. Por um tempo praticou natação e frequentou aulas de
violino. (NOVAES, 2017, p. 80).

SP2 explanou de forma objetiva que desenvolvia atividades e conteúdos de
acordo com o interesse e capacidade de aprender. Esclareceu que o
aprendizado no ensino domiciliar não fica estagnado; ocorre todo o tempo de
acordo com a capacidade do indivíduo. (Ibid., p. 80).

USA 1 Tendo o pai americano e a mãe brasileira, USA 1 cresceu com uma
educação bilíngue. Usava materiais americanos (Programas para ensino em
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casa) e livros de diversas editoras brasileiras. Aprendia em vídeos, Telecurso
2000, entre outros. Participava de projetos voluntários, apresentações
musicais e teatrais para comunidades carentes. Os esportes eram praticados
com outras crianças que também recebiam ensino em casa. Fazia visitas aos
museus, parques... USA1 ressalta que fazia longas caminhadas e brincava
sempre em turmas com outras crianças. (2017, p. 81).

É possível apreender, a partir destas falas, que a ED se constitui como uma modalidade educacional
flexível que contempla uma multiplicidade de espaços, desafixando a aprendizagem de um lócus
oficial. Percebe-se também a valorização do uso das tecnologias, da internet, múltiplos tempos e
espaços de aprendizagem e, sobretudo, que têm-se como motor de aprendizagem os interesses e
inquietações particulares de cada criança. Tal flexibilidade aponta para uma educação que acontece
em movimento e que, subsidiada pelas novas tecnologias e pela internet, com seus variados
ambientes de aprendizagem e fontes de informação, consolida “a lógica de uma aprendizagem
permanente e independente”. (SALGADO, 2018, p. 51).

Andrade (2014), por seu turno, também acentua tais percepções, a partir das seguintes falas de uma
família homeschooler: “as fontes de pesquisa são várias, especialmente a internet. Lorena gosta
muito de ler, devora livros, e Guilherme tem a ideia fixa em engenharia mecânica, pois fica olhando
para objetos, imaginando como pode ser melhor o projeto” (Ibid., p. 26). E ainda acrescenta: “além
das redes sociais, homeschoolers muitas vezes dependem fortemente dos recursos ricos em
informações, como bibliotecas e internet” (Ibid., p. 46).

Assumindo esta configuração, a educação domiciliar passa a possibilitar uma dinâmica de
aprendizagem compatível com o estilo de vida de indivíduos que vivenciem experiências de migração,
assinalada no início deste texto enquanto fenômeno social crescente. Desconstrói-se, portanto, a
ideia de uma aprendizagem fixada em instituições formais de ensino, compreendendo que a
mobilidade humana não precisa ser um entrave para aprendizagem, antes, se devidamente
aproveitada, pode potencializá-la, mediante o acesso a variados espaços, culturas e línguas, ou seja,
a partir das experiências privilegiadas que advém da mobilidade.

Verifica-se tal realidade a medida que se constata que “ciganos e famílias viajantes estão cada vez
mais optando por homeschooling, embora os números reais são difíceis de identificar”. (ANDRADE,
2014, p. 71). Dentro disso, vale salientar também “casos como, por exemplo, os da família Shurmann,
que viaja constantemente sem possibilidade de matrícula dos filhos em escola. (KLOH, 2014, p. 108).
Com tais exemplos, reitera-se como a educação domiciliar pode ajustar-se aos movimentos da vida,
proporcionando uma experiência de aprendizagem que se torna espontânea e inserindo a criança
numa espécie de cultura do aprender.

A perspectiva de uma educação em movimento também se sobressai na experiência sofrida por
famílias que necessitam deixar seus países domésticos por estes ainda não autorizarem a prática da
educação domiciliar, tampouco reconhecerem o direito das mesmas de assumirem a educação de
suas crianças. Assim, em tais casos, a fim de permanecer na prática do homeschooling, muitas
famílias se veem obrigadas a sair de seus países, conforme exposto na Declaração de Berlim,
documento elaborado na primeira conferência global de homeschooling.

Como The New American tem escrito há anos, a marginalização e dura
perseguição enfrentada pelos homeschoolers alemães e suecos levou a um
êxodo dos chamados "refugiados homeschooling." A maioria vai para outros
países europeus - praticamente todos o que permitem a educação em casa -
mas alguns têm ido para tão longe como o Canadá e os Estados Unidos.
(ANDRADE, 2014, p. 23).
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Devido a suas implicações jurídicas, em muitos países, a ED ainda é vivenciada em meio a tensões.
Tal situação também é ilustrada por Moraes e Souza (2017) ao mencionarem o caso de uma família
sueca que chegou a peregrinar por diversos países buscando preservar a educação domiciliar dos
seus filhos. Esta situação de mobilidade homeschooler transfronteiriça também ocorreu no Brasil,
conforme contribui Barbosa em sua exposição sobre o caso da família Ferrara.

O caso, também veiculado em jornais de grande circulação, envolve duas
meninas, filhas de um norte-americano com uma brasileira que residia nos
Estados Unidos [...] Todo o embate judicial que envolveu a família Ferrara foi
interrompido porque o casal decidiu regressar aos Estados Unidos.
(BARBOSA, 2013, p. 75, 80).

Essa migração causada por contratempos encontrados em seus países de origem, ou ainda, devido
ao exercício de alguma profissão itinerante, não impede, porém, a continuidade da prática da
educação domiciliar, considerando que ela se desenvolve dentro do próprio movimento cotidiano da
família. Isso também se confirma na fala de Boudens quando, ainda que numa posição contrária ao
homeschooling, reconhece que

coincidência ou não, tal solução é muito conveniente [...] aos pais que, por
exercerem alguma atividade itinerante (missionários, antropólogos,
pesquisadores de campo, militares, diplomatas), não podem garantir
continuidade ao processo de escolarização formal de seus filhos. (BOUDENS,
2002, p. 25).

Logo, o homeschooling se constitui como uma modalidade educacional móvel, de modo que a
dinâmica de aprendizagem possibilitada por essa prática tem se mostrado adequada às demandas de
um mundo globalizado, considerando sua flexibilidade e sua forma ilimitada de utilizar os diferentes
espaços disponíveis para a aprendizagem. Constrói-se, dessa forma, uma formação aprendente, ou
seja, que não se encerra no fim dos anos acadêmicos, ou do expediente escolar, mas que se
perpetua ao longo da vida, como forma de, permanentemente, interagir com o mundo físico e digital
disponíveis.

5 Considerações Finais

Os desafios do mundo globalizado são inúmeros, nas várias instâncias sociais, sendo fato como as
tecnologias informacionais e a internet tem modificado as relações sociais e os processos educativos,
oportunizando novas possibilidades de aprendizagem em múltiplos espaços, antes não considerados.
Nesse sentido, cabe frisar ainda a fala de Moraes e Souza:

No cenário da “modernidade líquida”, como registra Zygmunt Bauman, quando
o conhecimento deixa de ser associado a uma construção lenta, que demanda
tempo e conhecimento, e passa a ser consumido de modo equiparável à fast
food, em pequenas porções facilmente esquecíveis, parece ser uma tendência
a perda de importância do ensino curricular formal, substituído pela
supervalorização de um aprendizado flexível. (MORAES; SOUZA, 2017, p.
16).

Reconhece-se assim, que modalidades educacionais flexíveis como o homeschooling passam a ser
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uma tendência no mundo contemporâneo. Nesta perspectiva, percebe-se a educação domiciliar
enquanto caminho educacional pertinente para um conhecimento cada vez mais desterritorializado,
capaz de se adequar aos diversos itinerários dos indivíduos, podendo ainda se acomodar à realidade
daqueles que vivenciam uma mobilidade transfronteiriça, intra ou interreginonal. Logo, os que estão
em condição de movimento, por fatores diversos, encontram na ED um meio favorável para o
desenvolvimento da aprendizagem, apesar da não-frequência escolar, contrariando o paradigma
moderno que apreende a educação como sinônimo de uma frequência indispensável na escola.

No levantamento bibliográfico realizado, constatou-se a relevância das tecnologias e da internet para
o desenvolvimento da educação domiciliar, considerando o acesso que estas ferramentas possibilitam
à informação e a diferentes plataformas de aprendizagem; além do uso constante de diversos
espaços de aprendizagem, como museus e bibliotecas (ANDRADE, 2014).

Por conseguinte, embora a educação domiciliar ainda represente um tema complexo e de muitas
implicações sociais, principalmente em virtude da disputa entre família e Estado pela tutela formativa
das crianças, percebe-se a partir deste breve levantamento, a necessidade de maiores reflexões
sobre a temática. Reconhece-se que a modalidade corresponde e apresenta características
pertinentes aos paradigmas vigentes e às requisições sócio-mercadológicas atuais, contrapondo a
noção da escola enquanto único espaço oficial detentor e socializador do saber, antes,
compreendendo a possibilidade de que múltiplas modalidades educacionais podem coexistir
socialmente a fim de contemplar indivíduos com demandas e experiências diversas.

Salienta-se, por fim, a necessidade de uma maior aproximação da academia junto a temática em
estudo, na intenção de elucidar as potencialidades formativas contidas na educação domiciliar, bem
como elaborar e fornecer melhores ferramentas para o público homeschooler, subsidiando sua prática
e contribuindo para sua discussão e reconhecimento enquanto modalidade educacional legítima.
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