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A Regulamentação do Homeschooling/Educação Domiciliar nos Estados Unidos da
América e no Brasil
Resumo:
A pesquisa apresenta como objetivo principal analisar a regulamentação do homeschooling nos
Estados Unidos da América (EUA) e como o debate a respeito desta temática tem se difundido
e ampliado no Brasil. A metodologia de pesquisa utilizada foi de abordagem qualitativa, tendo
como principais procedimentos o levantamento bibliográfico e coleta de dados dos dois países.
Os resultados apontaram as principais características da regulamentação da Educação
Domiciliar nos EUA e seu movimento no Brasil: nos EUA, a prática é legal em todo o território
e possui diferentes tipos de regulamentação em cada estado, contudo, as tentativas de maior
regulamentação ao longo das últimas três décadas tornaram-se frequentes, gerando conflitos
judiciais como revelaram os dados do estado da Califórnia; no Brasil, a Educação Domicilar
vem sendo objeto de análise dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, contando com a
atuação e defesa da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) e do atual presidente
da República que apresentou Projeto de Lei visando à regulamentação da prática no país.
Considerando as diferenças dos contextos histórico, político e cultural dos dois países, os
resultados permitem conjecturar os muitos desafios do movimento em prol da Educação
Domiciliar no Brasil, para além do processo de regulamentação.
Palavras-chave: Educação Domiciliar; homeschooling; direito à educação; regulamentação.

Homeschooling Regulations in the United States of America and Brazil
Abstract:
This study presents as main objective to analyze the regulation of homeschooling in the United
States of America (USA) and how the debate about this theme has expanded in Brazil. The
research methodology used was a qualitative approach, with bibliographic research and data
collect from both countries. The results pointed out the main characteristics of Homeschooling
regulation in the USA and its movement in Brazil: in the USA, the practice has been legal
throughout the territory, with different types of regulation in each state, however, attempts of
increasing regulation over the past three decades have become frequent, leading educating
families to engage in legal conflict as data from the state of California reveal; in Brazil, home
education has being object of discussion by executive, legislative and judiciary powers, with
defense of the Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) and the current president
of Republic that introduced a bill to regulate the practice in the country. Considering historical,
political and cultural contexts differences of both countries, the results allow conjecture the
many challenges of Home Education’s movement in Brazil, beyond the regulation’s process.
Keywords: Home Education; homeschooling; right to education; regulation.
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INTRODUÇÃO
O homeschooling, também denominado Educação Domiciliar, tem adquirido cada vez
mais visibilidade no campo educacional. A prática consiste em ensinar crianças em casa ou
outros espaços definidos pelas famílias, visto que acreditam serem as principais responsáveis
pela educação de seus filhos.
Longe de ser apenas um método de ensino, uma mera transmissão de conteúdos pelos
pais ou o afastamento da instituição escolar, a Educação Domiciliar destaca-se como um
movimento que se opõe ao processo histórico de efetivação da compulsoriedade escolar. Em
um cenário de luta histórica pela ampliação da educação obrigatória para todos, diversas
famílias requerem seus direitos e liberdade de escolha parental sobre a instrução dos filhos.
Na sociedade atual é comum associar a educação ao ambiente escolar, contudo, vale
ressaltar que é possível distinguir os conceitos de educação e de educação escolar. A associação
entre os dois termos se deve ao processo histórico de institucionalização da educação (PESSOA,
2019), todavia, diversos países se movimentaram contra a escolarização obrigatória a fim de
regulamentar a Educação Domiciliar, estando o Brasil inserido neste processo.
O principal objetivo desta pesquisa foi a realização de um mapeamento da
regulamentação do homeschooling nos diferentes estados dos Estados Unidos da América
(EUA), com destaque para as mudanças legais e as repercussões sociais delas decorrentes no
estado da Califórnia, bem como apreender os desafios presentes no processo de regulamentação
de tal prática no Brasil.
Como objetivos específicos constam: analisar a regulamentação do homeschooling
considerando os contextos histórico, político e cultural dos dois países (Brasil e EUA); analisar
a trajetória de rigorosidade na regulamentação do homeschooling na Califórnia e o debate por
ele suscitado no que se refere aos interesses do Estado versus interesses privados das famílias;
buscar apreender os desafios da regulamentação da Educação Domiciliar no Brasil.
A realização da prática de Educação Domiciliar não se dá de uma única forma; marcada
por certa liberdade para as famílias que a escolhem, podem ocorrer de diversas maneiras, como
por meio de uma forma de estudo mais elaborada e programada ou mais livre, priorizando os
interesses das crianças (BARBOSA, 2013). Em alguns casos, crianças homeschoolers são
instruídas por tutores, mas normalmente os professores costumam ser os próprios pais que
retiram seus filhos da escola por diversas razões (MACMULLAN, 1994).
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Apesar das motivações para escolha do homeschooling nos Estados Unidos da América
terem se baseado, historicamente, em argumentos religiosos ou acadêmicos, essas motivações
têm se diversificado cada vez mais (BUTLER, 2002). De acordo com Butler (2000), a escolha
pelo homeschooling se deve sobretudo ao enriquecimento curricular, mas há famílias que são
motivadas por princípios morais e religiosos, pelo afastamento de ambientes escolares
inseguros, vantagens econômicas em relação à escola privada, atenção às necessidades
específicas de seus filhos, entre outras razões. Sendo assim, compreendem-se que, nos Estados
Unidos da América, não estão envolvidos apenas preceitos religiosos no debate sobre o
homeschooling, pois este tem expandido seu público-alvo, finalidades, demandado políticas
educacionais, entre outros fatores (BARBOSA, 2013).
Diversos países como: Austrália, Canadá, França, Hungria, Japão, Quênia, Rússia,
México, Coréia do Sul, Tailândia e Reino Unido demonstram o crescimento mundial da prática
do homeschooling (RAY, 2019). Contudo, os Estados Unidos da América (EUA) ainda são
uma das maiores referências no assunto, dado o histórico que apresenta a legalidade da prática
desde 1990, o número crescente de homeschoolers que ultrapassam 2 milhões de estudantes
(RAY, 2017), assim como a produção de pesquisas sobre a temática, conforme será apresentado
no capítulo 1.
No Brasil, historicamente a Educação Domiciliar já fez parte do contexto nacional,
contemplando especialmente as elites no século XIX e em outros momentos decorrentes da
ausência de escolas ou mesmo de legislação que apresentasse a compulsoriedade de frequência
às instituições escolares (BARBOSA, 2013).
A Educação Domiciliar tornou-se popular na última década após algumas famílias
entrarem em confrontos com a Justiça por ensinarem seus filhos em casa, tendo seus casos
divulgados pela imprensa (BARBOSA, 2013). Vale ressaltar que as tentativas de legalização
da prática no país ainda estão em curso, uma vez que ensinar em casa exige regulamentação
governamental que preveja aspectos como fiscalização da prática e do cumprimento do direito
à educação, o que demanda investimento do Estado.
O movimento tem se revelado crescente e, no atual contexto, a temática ganhou
notoriedade após a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL),
explícito defensor da Educação Domiciliar que a apresenta associada a ideias e projetos
conservadores para o país. Tal cenário tem motivado inúmeras discussões no campo do direito
à educação no país, demonstrando possíveis influências dos Estados Unidos da América.
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O conflito de interesses entre famílias, Estado e crianças que marcou o processo de
regulamentação do homeschooling nos Estados Unidos da América (REICH, 2005;
KUNZMAN, 2009), também pode ser verificado no Brasil, gerando debates sobre o
pertencimento do direito à educação entre esses três principais envolvidos (ANDRADE, 2014)
e demandando ações dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (BARBOSA, 2013).
Diante dos conflitos judiciais enfrentados pelas famílias homeschoolers surgiram
associações de apoio às famílias e defesa do movimento homeschooling. No Brasil, as famílias
contam com o apoio da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), que defende a
autonomia educacional das famílias e tem atuação em diferentes campos em prol da legalização
da prática no país. Nos Estados Unidos, destaca-se como principal associação, entre tantas
outras organizações locais, a Home School Legal Defense Association (HSLDA), que
historicamente presta auxílio às famílias norte-americanas, além de apoiar outros países, como
o caso do Brasil, como será apresentado nos capítulos 1 e 2.
A análise de tal temática no contexto brasileiro é uma problemática sobre a qual se
debruçou esta pesquisa, que implica a compreensão de aspectos históricos, políticos e culturais
que afetaram a educação no país, bem como a indagação sobre os impactos históricos,
educacionais, sociais e políticos que podem ser gerados pelo processo de regulamentação da
Educação Domiciliar.
O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um maior
entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a busca de soluções para
problemas nele existentes, tendo em vista a sua modificação para melhor.
Para aí chegar, a pesquisa é um meio excelente. (LAVILLE; DIONNE, 1999,
p. 85)

Sendo assim, pesquisar sobre a regulamentação da Educação Domiciliar apresentou-se
como um grande desafio dada a insipiente literatura sobre o tema no Brasil, bem como as
constantes informações sobre o movimento no contexto atual, pós eleição do atual presidente.
Nesse sentido, envolver o contexto dos Estados Unidos da América pôde enriquecer análises e
resultados, visto que é um país com histórica experiência na temática, cujo processo de
regulamentação da prática foi complexo e atualmente apresenta informações e mudanças que
podem subsidiar a análise do movimento em curso no Brasil.
Convém destacar que a pesquisa não buscou estabelecer comparabilidade entre os
processos de regulamentação, visto que há grandes diferenças históricas, socioeconômicas e
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culturais entre os dois países em questão (EUA e Brasil), o que não permite tal comparação
e/ou generalização dos dados apresentados.
De acordo com Laville e Dionne (1999),
Uma primeira categoria [de pesquisa] tem por motivação preencher uma
lacuna nos conhecimentos: melhor conhecer e compreender (...). Trata-se
então de um tipo de pesquisa destinado, em princípio, a aumentar a soma dos
saberes disponíveis, mas que poderão, em algum momento, ser utilizados com
a finalidade de contribuir para a solução de problemas postos pelo meio social.
Pode se chamar este tipo de pesquisa de pesquisa fundamental. ( p. 85)

Com base nessa definição, é possível compreender este estudo com características de
uma pesquisa fundamental, visto que visa ampliar os conhecimentos a respeito da temática,
pois, apesar desta ser uma discussão atual no cenário brasileiro e se revelar em constante
transformação, as pesquisas acadêmicas nacionais sobre a temática são escassas e incipientes,
sendo importante expandir as informações a respeito desta, bem como analisar as muitas
indagações que surgem como decorrência do crescimento do movimento.
Sendo assim, nesta pesquisa, a Educação Domiciliar foi compreendida como um
problema social, que precisa ser investigado e pesquisado. A metodologia de pesquisa utilizada
foi a de abordagem qualitativa, com caráter documental (GIL, 2008), tendo como principais
procedimentos coleta de dados em fontes primárias (legislação educacional dos Estados Unidos
da América e do Brasil, Projeto de Lei em tramitação no Brasil) e secundárias (publicações
sobre a temática), e a análise da literatura sobre o tema.
O levantamento bibliográfico foi realizado em plataformas nacionais e internacionais,
tendo como principais fontes: bancos de teses da Universidade de São Paulo (USP) e da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) e plataforma do International Center
for Home Education Research (ICHER).
Para a coleta de dados sobre o homeschooling nos Estados Unidos foi utilizado
sobretudo o site da Home School Legal Defense Education (HSLDA). Já para o estado da
Califórnia e o homeschooling nessa região, foram utilizados referenciais específicos sobre esse
estado, além de fontes de pesquisa como: sites de departamento de educação e de organizações
que apoiam o homeschooling; jornais de notícias online, entre outros. Embora localizadas
diferentes fontes de informações, o processo de encontrar dados particulares sobre a educação
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e o homeschooling no estado da Califórnia foi um dos desafios durante a elaboração deste
trabalho.
O conjunto dos dados coletados, incluindo o aprofundamento da análise do referencial
teórico, contribuiu para a última etapa de produção de relatórios de pesquisa de Iniciação
Científica1, assim como deste trabalho. Dessa maneira, os resultados da pesquisa realizada serão
apresentados a seguir.
No primeiro capítulo consta o debate sobre a regulamentação do homeschooling nos
Estados Unidos da América, incluindo aspectos como: um breve histórico sobre a prática no
país; dados sobre o homeschooling; perfil das famílias que educam em casa; os níveis de
regulamentação em cada estado; apresentação da HSLDA; entre outros.
No segundo capítulo será descrito o processo de regulamentação da Educação
Domiciliar no Brasil. O capítulo conterá histórico da educação em casa no país; as tentativas de
regulamentação nos últimos anos; apresentação da Associação Nacional de Educação
Domiciliar (ANED); e contexto atual da prática no país.
O terceiro e último capítulo apresenta as críticas e os desafios que são enfrentados pelo
Brasil no processo de tentativas de regulamentação. Além disso consta neste trecho o exemplo
do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que é marcado por conflitos judiciais e diversas
tentativas de regulamentação mais rigorosa. Sendo assim, busca-se compreender os possíveis
desafios que ainda poderão ocorrer no cenário nacional.
Esse trabalho não busca esgotar a temática, mas pretende contribuir com o debate em
torno da Educação Domiciliar, apontando os desafios para sua regulamentação no Brasil, bem
como suscitar que mais pesquisas acadêmicas sejam realizadas de modo que o movimento seja
cuidadosamente analisado.

Auxílio Financeiro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Pesquisa 2017/2018 “A regulamentação do Homeschooling/Educação Domiciliar nos Estados Unidos da América e no Brasil”.
Pesquisa 2018/2019 - “A regulamentação homeschooling no estado da Califórnia (EUA): subsídios para reflexão
do movimento no Brasil”
1
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1. HOMESCHOOLING NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: HISTÓRICO E
REGULAMENTAÇÃO
Nos Estados Unidos da América, a Educação Domiciliar era extremamente popular no
período colonial, por volta de 1800 (GAITHER, 2017; RAY, 2017). Devido às demandas
geradas pelo aumento da população, em meados do século XIX ocorreu a criação da legislação
que forneceu para todas as crianças brancas uma educação pública gratuita, financiada pelos
impostos. No decorrer deste período e também no século XX, o país passou pelo processo
histórico de ampliação do sistema público de ensino e as crianças que não estavam inseridas
neste frequentavam escolas particulares (GAITHER, 2017).
Algumas menções ao homeschooling datam de 1950, quando reformadores
posicionaram-se contra a rigidez da escolaridade formal e passaram a educar seus filhos em
casa. Contudo, a expansão crescente do homeschooling no país é documentada desde o fim da
década de 1970 (GAITHER, 2017), sendo que os anos 1980 marcam o período em que
movimento ganhou mais força através de famílias cristãs conservadoras que tinha intenção de
educarem os filhos religiosamente (MORAN, 2011).
As transformações educacionais ocorridas na década de 1980 promoveram grande
expansão da prática educacional, pois deram origem à school choice, política educacional que
dá aos pais direito de escolha sobre a educação dos filhos, sendo o homeschooling uma das
opções (BARBOSA, 2013). O homeschooling, então, foi regulamentado e consolidado em
todos os estados dos Estados Unidos da América desde a década de 1990. Cada estado e distrito
desenvolveu formas distintas de regulamentação da prática do homeschooling, sendo que
elaboraram legislações mais rigorosas e outros mais moderadas.
A população que ensina seus filhos em casa sempre se revelou crescente; em seus
primórdios, na década de 1970, apenas 13.000 estudantes declaravam-se homeschoolers (RAY,
2017). Devido a diversos fatores, a demografia sobre as famílias que praticam homeschooling
é reduzida, mas estimativas do National Center for Educational Statistics, em 2011, apontavam
em torno de 1,77 milhões de crianças educadas em casa, o que representavam 3,4% da
população em idade escolar do país, superando em 61% as projeções realizadas em 2003
(GAITHER, 2017).
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Dados mais recentes mostram que a população de homeschoolers norte-americanos
apresenta um crescimento entre 2% e 8%; em 2010 estimava-se cerca de 2 milhões de crianças
educadas em casa (RAY, 2011), já em 2016 havia mais de 2,3 milhões de crianças
homeschoolers, segundo o National Home Education Research Institute - NHERI (RAY,
2019).
As famílias adeptas ao homeschooling nos Estados Unidos da América, também
denominadas como homeschoolers, evidenciam um perfil majoritário que caracteriza este
grupo, conforme estudos desenvolvidos por Brian D. Ray: cristãos; brancos; com pais casados;
mães donas de casa e com rendimento anual acima de U$80.000,00 (RAY, 2010).
As principais motivações que justificam a escolha das famílias por educarem em casa
desde o princípio estão associadas à religião e pensamentos de origem política conservadora.
Assim, algumas famílias buscam fornecer instrução religiosa, baseada em seus valores, crenças
e visão de mundo, possibilitando um ensino individualizado e instrução moral (RAY, 2017).
Determinados grupos justificam até que educar os filhos é uma responsabilidade dada por Deus,
visando educá-los moralmente, visto que a intelectualidade encontra-se ligada diretamente ao
caráter (KUNZMAN, 2009).
Em geral os pais homeschoolers se revelam insatisfeitos com as formas de educação
mais convencionais e acreditam serem os principais responsáveis por promoverem melhor
experiência educacional para ser filhos (KUNZMAN, 2017). As famílias argumentam ainda
que o homeschooling também se torna uma opção por oferecer maior flexibilidade de estrutura
e conteúdo, assim como pode proporcionar relacionamentos pessoais mais próximos.
Homeschoolers acreditam que a prática não é ligada apenas a princípios de escolarização, mas
é um modo de vida, que trata de necessidades individuais de aprendizagem (KUNZMAN,
2009).
Embora os praticantes sejam majoritariamente brancos, alguns estudos como os de Ray
(2017) e Milton Gaiter (2017), analisam casos de negros afro-americanos que são educados em
casa. Estudantes negros, que costumam ter resultados acadêmicos menores do que de outros
grupos nas escolas públicas dos Estados Unidos da América, no homeschooling apresentam
sucesso maior do que nas escolas. Os autores descrevem que as principais motivações de
escolha destas famílias também se baseiam em argumentos religiosos, onde os pais buscam
preservar suas crenças, valores e princípios morais (RAY, 2017).
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Apesar das visões de homeschoolers afro-americanos se mostrarem bastante
semelhantes às de outras famílias cujos filhos são ensinados fora da escola, alguns mencionam
questões relacionadas à raça/etnia. Para Ray (2017), os estudos não mostram evidências sólidas
que comprovem a intenção de famílias homeschoolers negras promoverem educação baseada
no afrocentrismo. Contudo, Gaither (2017) ressalta que, apesar das características dos
homeschoolers negros norte-americanos serem parecidas com as de famílias brancas - pais
casados, com renda média e religiosos - além das motivações ligadas à religião, eles também
apontam o racismo nas escolas e a possibilidade de uso de um currículo multicultural.
O rendimento das crianças educadas em casa é alvo de debates, porém, resultados de
avaliações e testes padronizados mostram que homeschoolers estão acima da média nacional
daqueles matriculados em escolas públicas. Convém ressaltar que diversos fatores influenciam
os resultados dos estudantes que praticam homeschooling, como o grau educacional dos pais e
a renda familiar (RAY, 2017).
Durante o processo de regulamentação do homeschooling nos Estados Unidos da
América, sempre esteve envolvida a questão da socialização das crianças e adolescentes,
evidenciando nos argumentos contrários a essa prática grande preocupação com o
relacionamento interpessoal dos estudantes. Tal fato deriva da cultura que atribui à instituição
escolar o papel de promotora da infância e do desenvolvimento intelectual e social dos
indivíduos. Os críticos a esta modalidade de ensino também consideram que os pais não
deveriam carregar a grande responsabilidade de educarem seus filhos (KUNZMAN, 2009).
Embora as famílias tenham liberdade para terem visões políticas e religiosas que
conflitem com o que é dominante, é importante que as crianças tenham contato com as
diferenças e isso seria possível através da socialização, permitindo também que as crianças e
adolescentes estejam preparados para exercitar a autonomia e respeitar as diversas culturas, por
terem tido acesso a valores e crenças diferentes dos que têm em suas casas (MONK, 2009).
Contudo, os homeschoolers refutam as afirmações sobre uma suposta falta de
socialização, considerando-as infundadas. Famílias homeschoolers apontam que criar crianças
envolve ensino constante e que aprendizagens importantes não ocorrem necessariamente na
escola (KUNZMAN, 2009). Estudos buscam mostrar que pais educadores e seus filhos
costumam participar mais ativamente de suas comunidades do que outras famílias com filhos
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na escola. Além disso, é possível também alegar que a escola pode ser cenário de bullying e
não de socialização (MONK, 2009).
Kunzman (2009) cita que os grupos homeschoolers incentivam seus filhos a
participarem de clubes e acampamentos de verão que visam agrupar futuros líderes cristãos,
apontando como exemplo uma organização patrocinada pela HSLDA e buscando evidenciar a
maneira como as famílias promovem a manutenção de suas crenças e também proporcionam a
socialização de seus filhos. Contudo, os grupos com os quais as crianças e adolescentes
homeschoolers socializam são restritos, permitindo questionar se os seus interesses são
considerados, assim como os do Estado, em desenvolver a cidadania dos indivíduos.
Nesse sentido, seria necessário também um currículo que expusesse à diversidade
multicultural aqueles que são ensinados fora da escola, promovendo também a preparação para
a cidadania, que é interesse do estado com a educação (KUNZMAN, 2009). A chamada
“educação cívica”, que aborda questões políticas, usos dos direitos e as culturas, permitiria
também que as crianças e adolescentes se preparassem para exercitar a autonomia, por terem
tido acesso a valores e crenças diferentes dos que têm em suas casas, aprendendo a respeitar as
diferentes culturas e a fazer escolhas (MONK, 2009).
Entretanto, os defensores do homeschooling ressaltam estudos realizados com adultos
que foram ensinados em casa, os quais revelam que o desenvolvimento social, educacional e
psicológico das crianças educadas em casa pode ser avaliado como pleno, considerando que
assim como seus pais, estas são mais engajadas em suas comunidades e quando crescem obtêm
altas pontuações nas universidades, além de escolherem cursos similares aos de estudantes
escolarizados. Fora do contexto universitário, estes adultos buscam ocupações empreendedoras
e profissionais, sendo independentes e considerando a importância da família (RAY, 2017).
Apesar de ser um movimento evidentemente sólido e crescente, o homeschooling nos
Estados Unidos ainda apresenta desafios no cumprimento de suas legislações e conflitos de
interesses entre famílias e Estado, exemplificando ao Brasil a complexidade do processo de
regulamentação e para além dele.

1.1 A Regulamentação do Homeschooling nos Diferentes Estados dos Estados Unidos da
América
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As famílias que desenvolveram ações legais e políticas estando envolvidas no
movimento em prol da regulamentação do homeschooling contaram com o apoio de grupos
favoráveis, dentre os quais destaca-se a Home School Legal Defense Association – HSLDA. A
associação, que teve origem em um grupo de apoio, foi fundada em 1983, por Mike Farris e
Mike Smith, dois pais homeschoolers e advogados, motivados pelo contexto de desafios legais
e burocráticos nos quais se encontravam os praticantes do homeschooling, necessitando de
auxílio jurídico acessível.
De acordo com seu site, a Home School Legal Defense Association tem desde o princípio
a mesma missão, que consiste em:
Preservar e promover o direito constitucional fundamental, concedido por
Deus, aos pais e outros legalmente responsáveis sobre seus filhos para
direcionar sua educação. Ao fazê-lo, contamos com duas liberdades
fundamentais — direitos dos pais e liberdade religiosa. Defendemos estas
liberdades nos tribunais, perante os funcionários do governo, e na arena
pública. Além disso, auxiliamos outras organizações educacionais em
atividades similares, sempre que possível e apropriado. (tradução nossa)2

A HSLDA tornou-se popular por sua atuação no processo de legalização da prática
educacional em questão, e pelo auxílio às famílias protestantes, assim fortalecendo os grupos
religiosos neste movimento (BARBOSA; EVANGELISTA, 2017). Atualmente tem como
objetivo unir famílias que educam as crianças em casa para que tenham uma assistência legal
de baixo custo, além de buscar promover o direito constitucional e a liberdade dos pais de
conduzirem a educação de seus filhos, disponibilizando auxílio com as despesas jurídicas3. A
associação é mantida com doações de famílias que se tornam membros. A equipe de advogados
da instituição atua em casos de famílias homeschoolers de diversas formas, seja através de
cartas e ligações, ou também no acompanhamento em todas as etapas e procedimentos legais,
aqueles casos que são levados aos tribunais.
Foram criadas pela associação organizações internas que visavam realizar defesas
políticas, como a Nation Center for Home Education e a Congressional Action Program. Além
dos aspectos jurídicos e políticos, ela também dispõe de informações educacionais e auxilia
pais que desejam iniciar a prática, fornece acesso a grupos especializados, materiais didáticos
e legislação de cada estado. Embora a literatura sobre homeschooling seja conhecida por ser
limitada, esta associação também é conhecida por financiar e disponibilizar estudos sobre a
2
3

Disponível em: https://hslda.org/content/about/mission.asp. Acesso em: 18 nov. 2019
Disponível em: <https://hslda.org/content/ > Acesso em: 23 de abril, 2018
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temática, conduzidos por Brian D. Ray (GAITHER, 2017). A HSLDA também tem atuação
internacional junto aos poderes judiciários e sociedades de algumas nações, como o Brasil,
através de seu Global Outreach for the Home School Legal Defense Association (Programa de
Assistência Internacional da Associação de Defesa da Educação Domiciliar) (BARBOSA;
EVANGELISTA, 2017).
Nos Estados Unidos da América, a prática do homeschooling é legalizada em todos os
cinquenta estados e o Distrito de Columbia, porém, há distinções na forma de conduzi-la:
grande parte dos estados têm leis que regulamentam diretamente o homeschooling; alguns
estados não apresentam regulamentação direta, mas permitem formas alternativas de ensino
desde que a educação oferecida no contexto do homeschooling corresponda à ofertada na escola
pública ou privada; enquanto certos locais não possuem nenhum tipo de regulamentação
(MORAN, 2011).
A HSLDA apresenta uma classificação dos estados que compõem os Estados Unidos da
América, conforme o nível de regulamentação da prática do homeschooling. Esta classificação
encontra-se disponível no site da associação, dividindo os estados em quatro dimensões: a)
estados que não exigem notificação: são aqueles que não possuem nenhum requisito para que
os pais iniciem a prática de Educação Domiciliar; b) estados com baixa regulamentação: que
exigem algum tipo de notificação das famílias que desejam ensinar em casa; c) estados com
regulamentação moderada: são os que solicitam notificações, resultados de testes ou avaliação
profissional do progresso do aluno; d) estados com alta regulamentação: que determinam outros
requisitos além dos resultados de testes e avaliações, como aprovação de currículo pelo estado,
qualificação dos pais e visitas de funcionários públicos.
Na figura 1, a seguir, estão representados os estados de acordo com os níveis de
regulamentação. Os estados que não exigem notificação (representados no mapa pela cor
verde), são: Alasca; Conecticute; Idaho; Illinois; Indiana; Iowa; Michigan; Missouri; Nova
Jersey; Oklahoma; e Texas. Estados com baixa regulamentação (representados na figura pela
cor amarela), são: Alabama; Arizona; Arcansas; Califórnia; Cansas; Delaware; Geórgia;
Kentucky; Mississipi; Montana; Nebrasca; Nevada; Novo México; Utá; Wisconsin e Wyoming.
Os estados com regulamentação moderada (representados na figura pela cor laranja), são:
Carolina do Norte; Carolina do Sul; Colorado; Dakota do Norte; Dakota do Sul; Flórida; Havaí;
Luisiana; Maine; Maryland; Minesota; Nova Hampshire; Ohio; Oregon; Tenessi; Virgínia;
Virgínia Ocidental; e Washington. Por fim, os estados com alta regulamentação (representados
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no mapa pela cor vermelha), são: Ilha de Rodes; Massachusetts; Nova Iorque; Pensilvânia;
Vermont.
Figura 1: Regulamentação do homeschooling nos EUA

Fonte: HSLDA, 2019.
A regulamentação se diferencia nos estados de acordo com requisitos exigidos sobre
notificações das famílias, currículo, registros, qualificação de professores e avaliações. Há
estados que não exigem nenhuma condição e/ou requisito, enquanto alguns solicitam
notificações a instituições oficiais de que as famílias ensinarão os filhos em casa, e outros
pedem além da notificação a entrega de planos de currículo. Também existe a possibilidade das
famílias manterem e apresentarem registros de atividades, como portfólios de trabalho com
conteúdos dos planos de ensino e, em alguns casos esses registros podem estar acompanhados
de resultados das avaliações do rendimento dos estudantes, que normalmente consistem em
testes padronizados de nível nacional, realizados também por estudantes das escolas públicas,
ou aplicados por um professor especialista ou executado em uma instituição escolar.
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A respeito das recomendações curriculares para os homeschoolers nos Estados Unidos
da América, os estados apresentam variações desde as orientações mais vagas, como as que
indicam que os pais sigam a instrução equivalente à da escola pública, às exigências maiores,
como os estados que solicitam que as famílias apresentem portfólios de trabalho do estudante,
testes e relatórios de avaliações (KUNZMAN, 2009). Em uma pesquisa realizada diretamente
com famílias educadoras, Kunzman (2009), mostra que estes grupos têm planejamentos
flexíveis e diversos; enquanto alguns fazem registros de atividades diárias outros seguem uma
abordagem mais livre.
A avaliação educacional dos homeschoolers nos EUA é bastante flexível e, embora
alguns estados exijam que esta seja aplicada por um professor licenciado, que seja uma pessoa
´neutra e qualificada´, os estados não são capazes de acompanhar efetivamente esse processo,
levando normalmente as famílias a recorrerem a contatos pessoais. Kunzman (2009)
exemplifica a simplicidade no cumprimento de tal exigência com o caso de uma família que
descreve o processo em que um professor vai até a igreja da qual a família participa, digita uma
carta com as atividades que o estudante realizou no último ano e avalia se estas foram bemsucedidas. Há estados em que as famílias escolhem avaliar ou não o rendimento dos filhos e,
quando avaliam, fazem isso de acordo com suas convicções, por não haver prescrições a
respeito (KUNZMAN, 2009).
A National Education Association – NEA, defende que as avaliações de estudantes de
escola pública sejam aplicadas também aos homeschoolers, todavia, essas avaliações em sua
maioria são compostas por padrões de conteúdos acadêmicos que vão além das habilidades e
conhecimentos essenciais. Estudiosos questionam se avaliações baseadas em padrões são
desejáveis e se garantem uma boa educação (KUNZMAN, 2009). Porém, pensando neste
contexto, não seguir o currículo das instituições escolares pode colocar em desvantagem
homeschoolers em testes padronizados (RAY, 2017).
A qualificação dos professores é outro ponto sob controle dos estados que influencia
diretamente na prática do homeschooling. Alguns estados exigem que os pais tenham
certificado de ensino médio para ensinarem seus filhos, em outras situações são mais rigorosos,
como no caso da Califórnia que, em 2008 exigiu que os pais tivessem certificação em
licenciatura ou fossem supervisionados por um professor. Contudo, após 6 meses o tribunal de
apelações reviu esta decisão, permitindo que os pais ensinassem sem licenciatura, dadas as
muitas reivindicações das famílias homeschoolers que destacavam que não queriam ser
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professores como os de escolas públicas, pois entendiam ter responsabilidades diferentes
(KUNZMAN, 2009).
Alguns autores como Rob Reich (2005), Courtenay E. Moran (2011) e Robert Kunzman
(2009) evidenciam em seus estudos interessantes análises sobre o processo de regulamentação
do homeschooling nos Estados Unidos. Robert Kunzman (2009) compreende que a
regulamentação dessa prática deve equilibrar os interesses dos principais envolvidos no
contexto que são pais, crianças e Estado. O principal interesse dos pais é a educação dos filhos
e o que, como e com quem eles aprendem, além de preocuparem-se com quem seus filhos se
tornarão; os interesses das crianças estão nos conhecimentos e habilidades a serem adquiridos
e na independência social proporcionada por estes, assim como no desenvolvimento de sua
autonomia pessoal; o Estado interessa-se em manter a democracia e promover a participação
do indivíduo na sociedade, pois a democracia depende de cidadãos críticos que saibam tomar
decisões compartilhadas.
Tendo em vista a intenção de melhorar a regulamentação que poderia assumir recursos
estatais destinados à educação escolar e não proteger interesses básicos das crianças, além de
harmonizar os interesses envolvidos, Kunzman (2009) faz uma proposta de regulamentação
que tenha abordagem mais modesta e efetiva, direcionada por três aspectos: o primeiro consiste
em manter em evidência as aspirações da criança e da sociedade, o segundo propõe um acordo
que estabeleça padrões para atender interesses e o terceiro é a forma utilizada para comprovar
que esses padrões sejam seguidos.
Rob Reich (2005) destaca, assim como Kunzman (2009), o interesse dos pais no modo
que a educação das crianças é desenvolvida, porém, com ênfase no ambiente domiciliar,
direcionando o olhar para o exercício da autoridade parental. O autor considera a autoridade
dos pais como legítima e desejável, visto que conhecem bem seus filhos, sendo a autoridade do
governo relacionada à cidadania e garantia da liberdade. A partir deste ponto, Reich (2005)
questiona a restrição que o governo faria à autoridade da família e, como resposta, utiliza os
chamados “argumento de cidadania” e “argumento de liberdade”: o primeiro caracteriza-se por
uma educação civil, que prepara o indivíduo para lidar com as diferenças de valores em uma
sociedade democrática, o segundo visa promover a liberdade, a autonomia e o contato com a
diversidade.
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A regulamentação do homeschooling teria como função proteger interesses básicos das
crianças e do Estado, quando não incidem na liberdade dos pais de fazerem bem aos filhos.
Todavia, a liberdade parental possibilita também a negligência de habilidades e conhecimentos
que não sejam de interesse das famílias. Considerando tal contexto, o desafio da
regulamentação retorna, então, para a complexidade em atender interesses de crianças, pais e
Estado (KUNZMAN, 2009). A proposição de regulamentação de Rob Reich (2005) divide-se
em três: inicialmente um registro das famílias, para distinguir alunos de instituições escolares
e estudantes educados em casa; em seguida, currículos formulados pelas famílias com exigência
para seguir um padrão mínimo, que envolva o contato com crenças e ideias diferentes das dos
pais; e por fim testes periódicos que garantam a verificação do progresso da criança.
Kunzman (2009) chama de modelo “Input” aquele no qual as autoridades têm como
objetivo rever o plano curricular dos pais para o próximo ano acadêmico, porém, na prática,
não conseguem acompanhar o trabalho realizado pelas famílias, tampouco verificar
efetivamente o cumprimento de tais planos. Até estados que apresentam modelo “Output”, em
que os registros de trabalhos concluídos são fornecidos para que um avaliador externo possa
realmente medir a amplitude e a profundidade da aprendizagem destes alunos, não apresenta
praticidade.
É possível compreender, a partir das experiências dos Estados Unidos da América, que
a questão do homeschooling envolve além dos interesses das famílias, das crianças e do Estado,
os contextos político e histórico do país. Considerando que o Brasil inclina-se à regulamentação
da prática e que o processo apresenta aspectos semelhantes aos já vivenciados pelos Estados
Unidos da América, convém considerar o processo histórico distinto dos dois países e os fatores
jurídicos que tem permeado o desenvolvimento da Educação Domiciliar no cenário brasileiro,
conforme será apresentado no próximo capítulo.
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2. EDUCAÇÃO DOMICILIAR
REGULAMENTAÇÃO

NO

BRASIL:

PROCESSO

VISANDO

À

Os contextos histórico e político do Brasil sempre influenciaram diretamente na
educação. Pensando nos primórdios educacionais ocorridos no século XVI, a educação
brasileira teve embasamento religioso, visto que os Jesuítas trouxeram ao país uma educação
direcionada à catequização da população. Após a introdução do período pombalino, a educação
do país passa a ter caráter laico. Pensando nas questões políticas, o país passou por governos
imperial, republicano, populista, ditatorial e democrático, que implicaram nas políticas
educacionais (PESSOA, 2019).
Vasconcelos (2007) apresenta o contexto histórico e educacional do Brasil durante o
período de 1800 em que se destacava a Educação Domiciliar. As elites do século XIX eram as
principais adeptas à modalidade, que ofereciam além do ensino elementar para crianças, o
ensino específico para jovens. Nesta fase de Estado Imperial era comum a influência de países
europeus e a educação era assunto eminente, todavia, as classes desfavorecidas não tinham
acesso a tal, considerando-se a conjuntura de sociedade escravista da época.
A Educação Domiciliar de oitocentos configurava-se de acordo com seus integrantes:
as crianças e jovens das elites poderiam ser instruídos por um professor particular, que ensinava
conteúdos específicos nas casas das famílias em horários determinados; ou por um preceptor,
em diversos casos de origem estrangeira, que morava com a família da qual instruía os filhos;
o mestre poderia ainda ser também um parente ou padre, que neste caso era destinado a apenas
uma família ou grupo, sendo esse o único que não recebia remuneração (VASCONCELOS,
2007).
O espaço físico era outro elemento que caracterizava a educação doméstica do século
XIX: o ambiente localizado nas casas poderia ser organizado e decorado de modo a incentivar
os estudos, mas continha também artigos religiosos e instrumentos de castigo. O Estado
Imperial fortaleceu a ideia de instrução pública a partir da construção de ambientes neutros, que
não fossem casas, destinados à educação de pobres e ricos (VASCONCELOS, 2007).
De acordo com Vasconcelos (2007), por mais que o Estado Imperial identificasse a
instrução pública escolar como relevante e buscasse apresentar vantagens econômicas a fim de
atrair a população, encontrou certa resistência devido à posição significativa da Educação
Domiciliar na sociedade. Sendo assim, o Estado fez uso da legislação como mecanismo para
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impor a obrigatoriedade da escolarização, porém, o processo prolongou-se devido à relutância
dos grupos favoráveis ao ensino doméstico. Interessante notar que durante o processo histórico,
devido à necessidade de maior sistematização da educação escolar que ascendia, Educação
Domiciliar e escola atuaram mutuamente (PESSOA, 2019).
A educação escolar obrigatória no Brasil é decorrente de diversas reivindicações por
acesso à educação, de oferta pública e frequência obrigatória, que ocorreram na década de 1930,
especialmente descritas na Constituição de 1934. Todavia, foram a Constituição de 1988 e a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que consolidaram a educação escolar como um
direito de todos e dever do Estado em ofertar escolas e das famílias em matricularem seus filhos.
Atualmente, cresce o número de famílias brasileiras que questionam e resistem à
compulsoriedade de matrícula e frequência escolar historicamente instituída, e lutam por seu
direito de educar seus filhos fora da escola. De acordo com dados da Associação Nacional de
Educação Domiciliar (ANED), no segundo semestre de 2018 cerca de 7,5 mil famílias
brasileiras educavam seus filhos em casa. Em janeiro de 2019 representantes do governo
divulgaram que 31 mil famílias educadoras seriam beneficiadas pela regulamentação da
Educação Domiciliar.
As motivações que orientam tal atitude dos pais são diversas e semelhantes em certas
dimensões, assim como as justificativas historicamente apresentadas pela Justiça Brasileira ao
negar as solicitações dos homeschoolers. Famílias adeptas à prática da Educação Domiciliar
justificando-se com argumentos baseados nas falhas dos sistemas de ensino, na preservação de
seus valores e na defesa de seus direitos de escolher a educação dos filhos, foram severamente
refutadas pelo Poder Judiciário que, com base na legislação nacional, ressaltou o princípio da
obrigatoriedade escolar, contra argumentando a favor da socialização proporcionada pela escola
e do papel desta para a construção da cidadania (BARBOSA, 2013).
A pesquisa realizada por Édison Andrade (2014) é composta de entrevistas às famílias
homeschoolers brasileiras, evidenciando o perfil deste grupo. De acordo com o autor, a maioria
das famílias é brasileira, mas há alguns indivíduos norte-americanos que foram educados em
casa e vivem no Brasil. Outras características ressaltadas são: maioria das famílias são cristãs,
embora com diferenças denominacionais; os pais têm idades entre 35 e 40 anos; ensino médio
ou superior completos; e maioria possui entre 2 e 10 salários mínimos.
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Segundo Pessoa (2019), pode-se compreender que a Educação Domiciliar no Brasil é
defendida pela população branca e cristã, que costuma escolher este tipo de educação por razões
religiosas. De acordo com Vieira (2012), as famílias homeschoolers brasileiras tem um perfil
socioeconômico e ideológico semelhante aos países norte-americanos.
Assim como nos Estados Unidos, a maioria das famílias educadoras brasileiras compõe
o perfil casada, cristã, com mais anos de estudo do que a média nacional, vive nos estados mais
populosos (São Paulo e Minas Gerais) e não costuma gastar muito com a educação dos filhos
em casa. Embora exista um certo padrão socioeconômico entre elas, há famílias diversas que
buscam responsabilizarem-se pela educação de seus filhos (VIEIRA, 2012).
Andrade (2014) também destaca que não há um padrão tão alto de classes das famílias
homeschoolers quanto é pressuposto, embora a maioria apresente um perfil semelhante,
conforme as características descritas anteriormente, há alguns pais que concluíram apenas os
anos iniciais do ensino fundamental e outros que vivem com menos de dois salários mínimos.
O autor também caracteriza a prática como um movimento social, denominando-o como
“Educação Familiar Desescolarizada (EFAD)”, que pode incluir o homeschooling

e o

unschooling ou desescolarização4. Tal movimento social, segundo Andrade (2014), apresenta
razões comuns para a escolha da modalidade educacional, que são: compromisso com
desenvolvimento integral dos (as) filhos (as); instrução científica e preparação para a vida
adulta; valores e princípios cristãos; proteção; exercício de um dever-direito fundamental.
Embora seja difícil determinar seu conceito, o movimento social, pode ser
compreendido enquanto ação coletiva e solidária. No campo educacional a maioria destes
movimentos no Brasil se deram em prol da escola pública. Atualmente, é possível verificar
reivindicações em torno da regulamentação da Educação Domiciliar, por parte de
homeschoolers diversos com um mesmo interesse (PESSOA, 2019).
Visto que no Brasil as famílias educadoras apresentação um perfil padronizado,
semelhantes aos norte-americanos, a organização destes grupos não poderia ser considerada, de

4

Termo que era tratado por John Holt como origem do homeschooling, todavia, atualmente é compreendido como
a instrução de crianças e adolescente sem qualquer elemento que componha a realidade escolar (ANDRADE,
2014)
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acordo com alguns especialistas, apenas como movimento social, mas como movimento social
conservador, cujo posicionamento político é propenso à direita (PESSOA, 2019).
O movimento social do homeschooling no Brasil pode ser denominado como
conservador, devido ao perfil político de direita, cujas lutas ocorrem de forma individualizada,
defendendo mais ideologias do que direitos de cidadania. Entretanto, outros autores analisam o
grupo de famílias educadoras como diverso, sendo então um “movimento social alternativo”,
cujos componente são “pluri-ideológicos”. Tendo em conta as influências e apoio
internacional, é visto também como “movimento transnacionalizado” (PESSOA, 2019).
Segundo Barbosa e Evangelista (2017), a trajetória brasileira assemelha-se ao
movimento inicial do homeschooling na América do Norte, devido a alguns aspectos, como:
os embates legais enfrentados pelas famílias; o uso da linguagem dos direitos
humanos concedendo aos pais o direito de escolher o tipo de educação que
desejam para seus filhos, baseados nas leis e tratados internacionais, tal como
proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil
é signatário, e na própria CF/88; a organização de grupo de pais em associação
para exercer pressão, seja no âmbito do Poder Legislativo ou do Poder
Judiciário, em favor da normatização dessa modalidade de ensino, bem como
para oferecer às famílias respaldo jurídico, materiais e informações sobre o
tema; presença constante dessas famílias na imprensa, com destaque para
programas televisivos de grande audiência. (p. 336)

Em torno do processo de regulamentação do homeschooling no Brasil há também a
questão da titularidade de direitos, que presume o conflito entre direitos das crianças, dos pais
e do Estado (BARBOSA, 2013). Os enfrentamentos jurídicos vivenciados pelas famílias
educadoras demonstram as implicações desta temática. Além disso, há diversas referências
internacionais, especialmente norte-americanas que descrevem as divergências de interesses e
as razões pelas quais cada um deles justifica-se como mais legítimo.
Assim como no desenvolvimento da prática da Educação Domiciliar nos Estados
Unidos, Andrade (2017) associa o processo de regulamentação do homeschooling não apenas
aos aspectos jurídicos, e apresenta além dos projetos de lei, a relação entre interesses dos pais,
das crianças e do Estado. A partir das funções que atribui à denominada tríade (pais, crianças e
Estado), o autor apresenta três diretrizes que podem orientar a Educação Domiciliar no Brasil:
a primeira equivale à permissão para ensinar em casa concedida por órgãos dos sistemas de
ensino mediante aviso da família à diretoria de ensino; a segunda consiste na efetuação de
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matrícula em escolas a fim de promover envolvimento em atividades; e a terceira diretriz é
composta pela avaliação de resultados (ANDRADE, 2017).
As famílias homeschoolers do Brasil contam com uma instituição de apoio, a
Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) 5. Em 2010 quatro casais homeschoolers
mineiros 6 fundaram a ANED. O crescimento do grupo se deu espontaneamente, contando com
a divulgação na internet (VIEIRA, 2012). A diretoria da associação é integrada por Ricardo
Dias, o presidente, Dirceu Prado, diretor administrativo, Alexandre Magno, diretor jurídico, e
por um diretor pedagógico e outro financeiro; todos atuando voluntariamente. Ricardo Dias foi
escolhido desde o princípio para liderar a entidade; apesar de não ser graduado na área da
educação, mas formado em Comunicação Social, os pais ligados à ANED reconheceram sua
habilidade de lidar com pessoas e consideraram o fato dele ser um pai homeschooler (PESSOA,
2019).
A ANED popularizou-se devido aos convites que seus representantes recebiam para
participarem de eventos. Além disso, a associação promoveu encontros em comunidades, dando
apoio pedagógico e jurídico às famílias. Embora o desejo inicial fosse o reconhecimento legal
da possibilidade do ensino em casa, destacou-se a necessidade de uma instituição que apoiasse
as famílias durante esse processo. Dessa forma foi dada origem à associação sem fins lucrativos
e que não cobra pelos serviços que presta às famílias que praticam Educação Domiciliar. A
atuação da entidade se dá na representação e oferta de subsídios às famílias homeschoolers em
casos diversos, incluindo orientação judicial. (PESSOA, 2019).
A instituição deveria ser financiada pelos associados, porém ainda há uma quantidade
reduzida de associados, cerca de 400, cuja contribuição média é de R$ 360,00 por ano. Os
membros e pessoas interessadas defendem vertentes diversas, por esta razão a associação afirma
não ter posições políticas e ideológicas específicas. A ANED atua também na publicação de
materiais, destinados não apenas ao público homeschooler, mas à sociedade. Outro espaço em
que a associação trabalha é na organização de encontro de famílias visando à formação de
grupos de apoio nas diferentes localidades (PESSOA, 2019). Além disso, promove reuniões
que são realizadas à distância, contam com diretores da associação e convidados, visando o
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Dias. (VIEIRA, 2012)
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apoio pedagógico às famílias. Entre os assuntos discutidos estão: a Educação Domiciliar,
exemplos internacionais e estudo de textos (VIEIRA, 2012).
De acordo com o site oficial da ANED, a associação possui três principais objetivos,
que são:
1) 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. 2) 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. 3) promover a integração e a cooperação entre as
famílias educadoras, fornecendo o suporte necessário para esse fim.7

O site da Associação aponta também as principais atividades realizadas pela instituição,
por exemplo: oferta de consultoria jurídica às famílias; organização de eventos; participação
efetiva em processos judiciais; apoio à produção acadêmica; encontros que integram famílias
educadoras; o fornecimento de informações necessárias a quem pratica ou deseja iniciar na
Educação Domiciliar; divulgação da temática através de notícias emitidas nas mídias e redes
sociais; entre outras atividades. Segundo o presidente Ricardo Dias, a ANED busca promover
a autonomia educacional das famílias e, embora a associação não seja contrária à educação
escolar, visa quebrar o paradigma de que lugar de criança é na escola (PESSOA, 2019).
A ANED conta com o apoio da Home School Legal Defense Association (HSLDA), dos
Estados Unidos da América, no processo de reconhecimento legal da prática no país. A
associação norte-americana já ofereceu ajuda às famílias educadoras em julgamentos, por meio
de mensagem enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal e carta enviada a juiz
responsável por um caso envolvendo uma família educadora. No ano de 2017, a HSLDA enviou
um Parecer Jurídico ao STF favorável à Educação Domiciliar, destacando a importância do
reconhecimento da prática como um direito humano (BARBOSA; EVANGELISTA, 2017) e
também esteve ao lado da ANED, por meio da presença do diretor jurídico para assuntos
internacionais, em reuniões para tentativa de convencimento dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) a votarem a favor da constitucionalidade da Educação Domiciliar
(BARBOSA; OLIVEIRA, 2017).
Além das atividades descritas anteriormente, a ANED tem recorrido à articulação com
representantes dos três poderes, buscando atuar de forma cada vez mais significativa no âmbito
7
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legislativo a fim de garantir uma legislação exclusiva à Educação Domiciliar. O presidente,
Ricardo Dias, afirma que embora a associação não possa criar projetos de lei, buscam se
aproximar dos responsáveis pela elaboração de projetos a fim de sugerir alterações e
esclarecimentos nos textos (PESSOA, 2019).
Considerando-se que no Brasil, o tema já foi ou está sendo objeto de análise nos âmbitos
executivo, legislativo e judiciário (BARBOSA; OLIVEIRA, 2017), os principais debates e
encaminhamentos em cada um desses âmbitos serão apresentados a seguir.

2.1 Educação Domiciliar no Legislativo
Conforme o site oficial da ANED, a Educação Domiciliar é um assunto abordado com
frequência no Legislativo brasileiro. Desde 1994 até 2019, cerca de oito Projetos de Lei e uma
Proposta de Emenda Constitucional passaram pela Câmara dos Deputados tendo como objetivo
a regulamentação do homeschooling. Os projetos visam modificar a legislação a fim de ajustar
a educação básica entre formal e domiciliar, concedendo ao Estado apenas posição de
supervisor (BARBOSA, 2012). Entre as justificativas de deputados que apresentaram projetos
e os pareceres negativos dados a estes, são encontradas diversas motivações.
Em torno destas proposições estão os interesses das famílias e o debate jurídico que
ocorre a respeito deste assunto. Os aspectos jurídicos estão ligados frequentemente aos direitos
das famílias e das crianças, à liberdade de escolha dos pais e às diversas interpretações das leis
internacionais e nacionais.
Os Projetos de Lei tinham em suas propostas de regulamentação certas especificidades:
alguns abordavam diretamente questões como currículo e avaliação; outros previam que a
Educação Domiciliar ocorresse de forma associada à escola e ao sistema de ensino. Alguns
deputados, ao defenderem a Educação Domiciliar, utilizaram justificativas econômicas,
exemplificaram com casos de países que têm a prática legalizada e bem-sucedida, buscaram
afirmar suas interpretações a respeito do direito à educação e a quem ele pertence, além de
citarem a falta de qualidade da educação escolar (BARBOSA, 2012).
Entre os projetos de lei apresentados ao longo destes anos as propostas incluíam
alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, na Constituição
Federal de 1988 (CF/88) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de prever
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atuação das escolas, das famílias, do Estado e do Ministério da Educação (MEC), em propor
currículo, fiscalizar, verificar e avaliar a Educação Domiciliar.
Apesar de todos os elementos apresentados, a maioria dos pareceres de avaliação dos
Projetos de Lei não foi afirmativo, amparados em justificativas como: a importância da
socialização promovida pela escola, que não é apenas ambiente de transmissão de
conhecimento; a não necessidade de lei, visto que a prática não é evidentemente proibida; a
contrariedade que a Educação Domiciliar representa em relação à legislação educacional
existente, revelando que há diversas interpretações das leis e gerando dissensões.
Contudo, nos últimos anos é possível perceber que o posicionamento a respeito da
Educação Domiciliar no Brasil tornou-se mais flexível, como exemplos do PL 3179/2012,
apresentado por Lincoln Portela (Partido da República - PR), que visa adicionar um parágrafo
à LDB 9394/96, para promover a escolha pela Educação Domiciliar. Em sua justificação,
Portela faz interpretação da Constituição Federal de 1988 apontando a educação como
responsabilidade do Estado e da família, e afirmando não haver proibições explícitas ao
homeschooling no país. Este projeto foi o primeiro a ser colocado em enquete ativa no portal
da Câmara dos Deputados, e aguardou por designação do Relator da Comissão de Educação
para prosseguir (BARBOSA, 2012; ANDRADE, 2017). Após tantos pareceres contrários à
projetos com a mesma temática apresentados anteriormente, pode-se considerar uma mudança
de postura tal projeto ser disponibilizado em enquete.
Contudo, a Educação Domiciliar ganhou maior repercussão envolvendo o Legislativo,
durante o período de campanha eleitoral do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (Partido
Social Liberal - PSL), que passou a defender a escolha dessa prática como direito das famílias
brasileiras. Durante esse período, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL), apresentou o Projeto de
Lei 3261/2015, com objetivo de regulamentar o homeschooling no Brasil8.
Assim que eleito, o presidente Jair Bolsonaro apresentou como um de suas metas iniciais
de governo uma medida provisória para regulamentar a Educação Domiciliar no país. Contudo,
em abril de 2019, não foi apresentada uma medida provisória, mas sim um projeto de lei,
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assinado pelo presidente com proposta para regulamentar essa prática e apresentando os
requisitos mínimos para que as famílias possam ensinar os filhos em casa 9.
Todas as especificidades sobre a Educação Domiciliar no Brasil estão dispostas em 17
artigos no Projeto de Lei 2401/2019. Estão previstas as responsabilidades dos pais, do Estado
e propõe ações como: cadastro das famílias em plataforma virtual do MEC; apresentação de um
projeto pedagógico a ser elaborado pelas famílias e apresentado anualmente; realização de
prova anual do Ministério da Educação, entre outras. O Artigo 1º em seu §1º, define a Educação
Domiciliar nos seguintes termos: “A educação domiciliar consiste no regime de ensino de
crianças e adolescentes, dirigidos pelos próprios pais ou pelos responsáveis legais.”
O PL evidencia em suas primeiras palavras a maior responsabilização das famílias pela
educação de seus filhos, descrevendo não apenas o dever dos pais e responsáveis, mas também
a liberdade destes na escolha educacional de suas crianças e adolescentes:
Art. 2º Os pais ou os responsáveis legais têm prioridade de direito na escolha
do tipo de instrução que será ministrada a seus filhos.
§ 1º É plena a liberdade de opção dos pais ou dos responsáveis legais entre a
educação escolar e a Educação Domiciliar, nos termos do disposto nesta Lei.
§ 2º É dever dos pais ou dos responsáveis legais que optarem pela Educação
Domiciliar assegurar a convivência familiar e comunitária, nos termos do
disposto no caput do art. 227 da Constituição e no caput do art. 4º da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. (PL
2401/2019)

O terceiro artigo do PL prevê a isonomia de direitos de estudantes educados nas escolas
e em casa, ou seja, a igualdade perante a lei, permitindo que homeschoolers participem de
concursos, competições, avaliações do Ministério da Educação, avaliações internacionais e
participação em eventos. Além disso, é prevista também a isonomia de pais e responsáveis que
optam pela Educação Domiciliar.
O Artigo 4º representa um dos trechos mais relevantes do documento, por detalhar as
instruções para famílias que desejam educar em casa e como devem realizar tal procedimento
através de plataforma virtual a ser disponibilizada pelo MEC:
Art. 4º A opção pela educação domiciliar será efetuada pelos pais ou pelos
responsáveis legais do estudante, formalmente, por meio de plataforma virtual
do Ministério da Educação, em que constará, no mínimo:
I - documentação de identificação do estudante, na qual conste informação
sobre filiação ou responsabilidade legal;
II - documentação comprobatória de residência;
9
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III - termo de responsabilização pela opção de educação domiciliar assinado
pelos pais ou pelos responsáveis legais;
IV - certidões criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual ou Distrital;
V - plano pedagógico individual, proposto pelos pais ou pelos responsáveis
legais;
e
VI - caderneta de vacinação atualizada.
§ 1º O período regular de cadastro será preferencialmente de dezembro a
fevereiro.
§ 2º O processo de cadastramento observará regulamento específico,
observados os critérios mínimos de apresentação do plano pedagógico
individual.
§ 3º A conclusão do processo de cadastramento, após análise e aprovação do
Ministério da Educação, gerará para o estudante uma matrícula que
comprovará, para todos os efeitos, a opção pela educação domiciliar.
§ 4º O cadastro na plataforma virtual de que trata o caput será renovado
anualmente pelos pais ou pelos responsáveis legais, com a inclusão do plano
pedagógico individual correspondente ao novo ano letivo e dos demais
documentos que forem necessários.
§ 5º O Ministério da Educação disponibilizará dados referentes à educação
domiciliar aos órgãos competentes, conforme regulamento.
§ 6º O Ministério da Educação disponibilizará a plataforma virtual de que trata
o caput no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de publicação
desta Lei.
§ 7º Enquanto não estiver disponível a plataforma virtual para a realização do
cadastro, as famílias terão assegurado o seu direito de exercer a educação
domiciliar. (PL 2401/2019)

O quinto artigo propõe uma forma de supervisão da Educação Domiciliar através de
registro elaborado de acordo com o Ministério da Educação. Assim como citado em outros
fragmentos, os pais são também responsáveis por organizar os registros: “Os pais ou os
responsáveis legais que optarem pela Educação Domiciliar manterão registro periódico das
atividades pedagógicas do estudante.”
Quanto à avaliação dos homeschoolers brasileiros, ela ocorrerá de acordo com o texto
do artigo 6º: “O estudante matriculado em Educação Domiciliar será submetido, para fins de
certificação da aprendizagem, a uma avaliação anual sob a gestão do Ministério da Educação”.
O parágrafo seguinte esclarece que a certificação de aprendizagem deverá ocorrer de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular baseada a idade da criança e ano escolar ao qual
corresponde.
Os seguintes Artigos, 7º, 8º e 9º referem-se também à avaliação, especificando
respectivamente os assuntos: prova de recuperação em caso de desempenho insatisfatório;
calendário de aplicação das avaliações a ser disponibilizado pelo MEC; regulação do Ministério
da Educação quanto às taxas a serem cobradas para custear as provas e definição dos casos
isentos ao pagamento.
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O monitoramento da aprendizagem é mais uma incumbência atribuída às famílias, de
acordo com o Artigo 10: “Caberá aos pais ou aos responsáveis legais, durante o processo de
ensino e aprendizagem, monitorar de forma permanente o desenvolvimento do estudante, conforme
as diretrizes nacionais curriculares.”
No Artigo 11 torna-se facultativo às instituições públicas e privadas a oferta de avalições
formativas aos estudantes de Educação Domiciliar durante o período letivo. O artigo seguinte
pretende vedar a prática do homeschooling às famílias cujos responsáveis cumprem penas por
crimes previstos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pela Lei Maria da Penha, o Código Penal,
o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (SISNAD) e a Lei de Crimes de Hediondos.
Também são descritas no PL as condições que retiram das famílias o direito de escolherem
educar em casa:
Art. 13. Os pais ou os responsáveis legais perderão o exercício do direito à
opção pela educação domiciliar nas seguintes hipóteses:
I - quando o estudante for reprovado, em dois anos consecutivos, nas
avaliações anuais e nas provas de recuperação;
II - quando o estudante for reprovado, em três anos não consecutivos, nas
avaliações
anuais e nas recuperações;
III - quando o aluno injustificadamente não comparecer à avaliação anual de
que trata o art. 6º; ou
IV - enquanto não for renovado o cadastramento anual na plataforma virtual,
nos termos do disposto no art. 4º. (PL 2401/2019)

Os Artigos 14 e 15 propõem respetivamente alterações na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de 1996 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na primeira, as mudanças são a
respeito da frequência escolar obrigatória e da proposição da coexistência entre matrícula em
instituição escolar e declaração da opção pela Educação Domiciliar. Assim como na LDB, a
modificação no ECA é referente à matrícula em escola e escolha pelo homeschooling.
Por fim, o artigo 16 apresenta preocupante questão, por envolver os recursos financeiros
do MEC que serão destinados a atender a esse restrito grupo de famílias que escolher essa
modalidade de educação:
Art. 16. As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à conta de
dotação orçamentária consignada anualmente ao Ministério da Educação,
observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da
programação orçamentária e financeira anual (PL 2401/2019)

Tal projeto de lei para regulamentar a Educação Domiciliar no Brasil ainda aguarda
análise de comissão especial, não havendo previsão para que este seja ou não aprovado.
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Embora ainda não tenha sido aprovada uma lei nacional que regulamente o
homeschooling no Brasil, as famílias educadoras continuam lutando para conseguir tal direito.
Algumas iniciativas locais estão ocorrendo para regulamentar a prática, no âmbito de cidades e
regiões específicas. Um exemplo é a cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo,
onde a Câmara Municipal aprovou e regulamentou a Educação Domiciliar 10. Este é o primeiro
município brasileiro a regulamentar a prática. O projeto apresentado pelo vereador Vinicius
Simões (Partido Popular Socialista – PPS), permite o ensino domiciliar durante toda etapa da
educação básica e propõe que crianças educadas em casa participem de avaliações
institucionais.
No dia 30 de agosto de 2019, o Diário Oficial do Poder Legislativo da Câmara Municipal
de Vitória, publicou a Lei nº 9.562/2019, que dispõe a respeito da Educação Domiciliar na
cidade, com seguinte texto:
O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, faz
saber que a Câmara Municipal de Vitória aprova e eu promulgo na forma do
Art. 83, § 7º da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte Lei:
Dispõe sobre Educação Domiciliar (Homeschooling) no Município de Vitória.
Art. 1º A educação domiciliar (Homeschooling) é uma modalidade de ensino
que oferece aos pais a possibilidade de educar seus filhos ou pupilos em casa,
sem a necessidade de matriculá-los em uma escola de ensino regular, sendo
os pais tutores do processo de educação da criança e do adolescente.
Art. 2º As famílias praticantes dessa modalidade de ensino devem ter
garantidos todos os direitos relativos aos serviços públicos de educação
municipais, ou seja, os mesmos previstos àqueles que exigem matrícula
escolar.
Art. 3º Os pais ou responsáveis têm a obrigação de proporcionar a seus filhos
ou pupilos o ensino relativo aos níveis de educação nos termos da lei.
Art. 4º O Município deverá avaliar os alunos da Educação Domiciliar através
das provas institucionais já aplicadas pelo sistema público de educação, como
a Prova Brasil e o Enceja.
Art. 5º O Município, através da secretaria competente, deverá realizar cadastro
permanente de todas as famílias praticantes da Educação Familiar.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2019)

De acordo com informação divulgada pela Associação Nacional de Educação
Domiciliar (ANED), no dia 21 de agosto de 2019, ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo
votação de um projeto de lei para aprovação do homeschooling naquela cidade. Conforme
indicação da ANED, o projeto favorável à prática foi considerado constitucional pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Porém, foi divulgado
também um pedido de modificação da lei orgânica do município, por parte de um vereador do
10
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Partido dos Trabalhadores (PT) que visa proibir a Educação Domiciliar na capital paulista,
gerando assim questionamentos por parte dos grupos defensores do homeschooling.
Com base nessas experiências apresentadas, verifica-se que a Educação Domiciliar é
tema recorrente e atual no legislativo brasileiro, demandando análise e acompanhamento dos
projetos em tramitação.

2.2 Educação Domiciliar no Judiciário
Segundo o site da ANED, a Educação Domiciliar está presente também no Poder
Judiciário, tendo em alguns momentos chegado ao Supremo Tribunal Federal (STF). No
decorrer das últimas décadas diversas famílias educadoras foram processadas por retirarem seus
filhos da escola. A temática foi conduzida pela primeira vez ao STF em 2001, quando recebeu
maioria de votos contrários à prática da Educação Domiciliar no país, ressaltando a escola como
espaço não apenas para aquisição do conhecimento, mas também para socialização e formação
para cidadania (BARBOSA, 2013).
Em 2015, a temática chega ao STF pela segunda vez, por meio de um recurso interposto
por uma família do Rio Grande do Sul, contra decisões que mantiveram um ato da Secretaria
de Educação de seu município, que não permitiu que educassem a filha em casa. O Ministro
Luís Roberto Barroso foi indicado como relator do recurso extraordinário após a família
recorrer.
O relator realizou manifestação pelo reconhecimento do caráter constitucional e pela
notoriedade da temática, defendendo que as questões centrais deste assunto são os limites da
liberdade dos pais na escolha da educação dos filhos, de acordo com “suas convicções
pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e/ou religiosas” (ANED, 2019).
Ao final de 2016 a ANED encaminhou uma petição ao Supremo Tribunal Federal, que
tinha como finalidade a suspensão dos processos contra famílias homeschoolers. Após 48 horas
o STF confirmou a suspensão de todos os processos que tramitavam no país.
Somente em 12 de setembro de 2018, os ministros do Supremo Tribunal Federal
debateram sobre o tema da Educação Domiciliar no Brasil e decidiram, pela maioria dos votos,
que os pais não podem ensinar seus filhos em casa por falta de lei que regulamente a prática no
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país11, entendendo ser esta uma problemática do Legislativo. Até o momento da votação no
STF, alguns projetos de lei visando à regulamentação da prática ainda tramitavam no
Congresso.

2.3 Educação Domiciliar no Executivo
O Ministério da Educação, de acordo com a ANED, historicamente se apresentou
contrário à prática do homeschooling no Brasil devido a questões ideológicas, justificando-se
sempre com base em preocupações quanto à socialização das crianças; formação para a
cidadania e competência das famílias para ensinarem seus filhos.
Em 2017 foi aprovada a Petição 65992/2016 da ANED, pelo Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, assim definindo a intercepção de todos os processos
referentes à Educação Domiciliar. Apesar disto, ainda não há nenhum tipo de posicionamento
jurídico sobre o assunto, porém há processos em andamento no Congresso Nacional e no
Supremo Tribunal Federal (BARBOSA; EVANGELISTA 2017. PRADO, 2017).
No princípio do ano de 2019, o contexto brasileiro passou por diversas transformações
devido à posse do novo Presidente da República, Jair Bolsonaro. Como já ressaltado, a
Educação Domiciliar, apresentada como uma das metas prioritárias para os 100 primeiros dias
de governo, visava beneficiar as então 31 mil famílias que adeptas a este tipo de educação,
número apresentado por representantes do governo 12.
A proposta, a princípio, não esteve relacionada ao Ministério da Educação - MEC, mas
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a então ministra
Damares Alves, isso se deveu ao fato de a decisão dos pais sobre a educação dos filhos ser um
direito humano e uma demanda da família, cabendo a esse ministério sob sua responsabilidade
atender à temática. Em entrevista à imprensa13, a ministra afirmou que a Educação Domiciliar
permite que os pais ensinem mais conteúdos do que a escola e defendeu que esta não é o único
espaço para a socialização das crianças.
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Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/12/stf-decide-que-pais-nao-podem-tirar-filhosdaescola-para-ensina-los-em-casa.ghtml Acesso em: 08 ago. 2019
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Apesar da inexistência de uma regulamentação nacional, em maio de 2019 o Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio de um ofício, orientou que os
conselhos tutelares de todo Brasil não considerem como evasão escolar os casos de crianças e
adolescentes que deixam a escola para estudarem em casa14.
Segundo esse Ministério, estes casos não podem ser compreendidos como abandono
intelectual enquanto o projeto de lei que visa regulamentar a prática da Educação Domiciliar
estiver em tramitação no Congresso Nacional. Além disso, os conselheiros foram orientados a
interromperem os procedimentos de apuração até que o projeto seja votado. No início do mês
de julho, a Procuradoria Federal do Direitos Federais do Cidadão, do Ministério Público Federal
(MPF), recomendou a suspensão de tal ofício 15, por entender que a orientação do governo
federal contraria a legislação, posto que confere efeitos jurídicos a um projeto de lei que ainda
não foi aprovado pelo Congresso e dependerá de um debate extenso. O ofício também foi visto
como um confronto à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, que embora
não tenha declarado a inconstitucionalidade do homeschooling, considerou a ausência de
legislação que o regulamentasse.
No início do mês de setembro de 2019, a Assessoria de Comunicação e Informação da
Procuradoria Federal dos Direitos Federais do Cidadão, divulgou que o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos revogou as orientações dadas aos Conselhos Tutelares do
Brasil16. Foi encaminhado um ofício-circular aos conselheiros tutelares, que revogava a
orientação anterior e considerava a necessidade de respeitar o melhor interesse da criança, além
de informar que um projeto de lei sobre a temática se encontra em tramitação.
Ainda no mês de setembro popularizou-se a informação de que Governo Federal
pretende regulamentar a Educação Domiciliar até novembro de 2019 17. A ministra Damares
Alves afirmou que o PL 2401/2019, que propõe a regulamentação do ensino em casa está bem
encaminhado na Comissão de Educação da Câmara e que correrá bem na Comissão de
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Constituição e Justiça e no Plenário do Senado. Ela justifica que o homeschooling já é uma
prática existente no Brasil e que muitos países obtêm sucesso com a modalidade educacional;
além disso, indica que famílias de crianças autistas e com deficiência nem sempre são bem
atendidas pela escola e que a Educação Domiciliar pode promover melhor educação para tais
crianças.
Cabe ainda ressaltar que no dia 15 de outubro de 2019, a regulamentação da Educação
Domiciliar no Brasil foi discutida em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
– CDH, cuja relatora foi a senadora Soraya Thronicke. De acordo ela, a questão a ser abordada
não se restringe mais aos posicionamentos a respeito da temática, mas sim à regulamentação
do homeschooling a fim de garantir uma educação de qualidade e proteção de crianças e
adolescentes brasileiros que estão sendo ensinados em casa. Ângela Gandra Martins,
representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ressaltou a
existência de motivos concretos para a regulamentação da Educação Domiciliar no país e que
o ministério visa a defesa do direito humano de liberdade de escolha educacional às famílias.

35

3. DESAFIOS DA REGULAMENTAÇÃO DA PRÁTICA DO HOMESCHOOLING
No Brasil, historicamente a escola revelou-se como a principal via de acesso à educação
básica e maior promotora do direito à educação para a maioria da população. Em diversas
situações a instituição escolar é compreendida como ambiente de socialização e formação para
a cidadania, que de acordo com opositores à Educação Domiciliar não podem ser
proporcionados de forma eficaz no ambiente familiar, visto que a escola é espaço de diferenças
e pluralismo.
O exemplo dos Estados Unidos da América, embora muito utilizado na defesa da
Educação Domiciliar no Brasil, não implica afirmar que, necessariamente a experiência
brasileira será positiva. Não é possível avaliar a experiência de uma sociedade desconsiderando
sua cultura e sua história (BOUDENS, 2002). Apesar de legalizado desde a década de 1990 em
todos os estados dos Estados Unidos da América, o homeschooling é temática recorrente na
sociedade norte-americana quer seja por demandas de mudanças na legislação ou denúncias
envolvendo homeschoolers divulgadas pela imprensa. Boudens (2002) justifica que se o
processo de regulamentação da homeschooling fosse simples não seria necessária uma
associação de apoio, como a HSLDA, com a finalidade de, entre outras, prestar constante
auxílio às famílias para solucionar conflitos judiciais.
Com base nessa complexidade, serão apresentados alguns desafios no que se refere à
regulamentação da prática do homeschooling, destacando-se as principais críticas a esse
movimento no Brasil e o caso da Califórnia, estado dos Estados Unidos da América escolhido
para análise por apresentar constantes conflitos no que se refere à regulamentação dessa
modalidade educacional.

3.1 Principais Críticas à Regulamentação da Educação Domiciliar no Brasil
Como já ressaltado, historicamente as críticas em torno da Educação Domiciliar no
Brasil destacavam a importância e o papel da educação escolar na formação não somente
acadêmica, mas também social e cidadã dos indivíduos (BARBOSA, 2013). Cury (2006)
destaca que os princípios de obrigatoriedade e gratuidade da educação escolar são decorrentes
da história da educação no Brasil. De acordo com o autor, embora a educação no lar tenha raízes
na colônia brasileira, evidenciando a posição negligente das elites com a educação para todos,
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e este posicionamento das classes mais elevadas tenha se sustentado por um logo tempo,
atualmente a educação escolar é marcada pela compulsoriedade que visa interesses do poder
público em promover para todos espaços de socialização que “conduzem para a igualdade de
oportunidades na oferta de conhecimentos básicos e aquisição de valores de referência”
(CURY, 2006, p. 667).
Para embasar tal justificativa, o autor discorre sobre dois tipos de socialização: primária
e secundária. A socialização primária, de caráter mais amplo, se dá na família e nos demais
espaços escolhidos por ela. Contudo, a família não é capaz de oferecer todas as condições
necessárias para que seus filhos tornem-se cidadãos, por esta razão ocorre a socialização
secundária, que constitui a vivência em espaços de vida social, inserindo o indivíduo na
sociedade após ter sido socializado no ambiente familiar (CURY, 2006).
Cury (2006) ressalta ainda que as famílias são importantes agentes de socialização, que
influenciam no desenvolvimento da personalidade dos sujeitos e permitem contato com padrões
e referências de um sistema social. Entretanto, embora os pais tenham papel de autoridade,
sendo responsáveis inclusive pelo ingresso das crianças na escola, compreende-se que as
crianças não pertencem à família, nem ao Estado, mas são desde o princípio sujeitos de direitos
e também deveres.
Assim, cabe resgatar o conceito de educação escolar apresentado pela Constituição
Federal de 1988, no artigo 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 qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1988).
Considerando tais princípios de desenvolvimento, cidadania e qualificação para o
trabalho, é na escola e por meio da socialização promovida por esta que são transmitidos não
apenas conhecimentos, mas também valores, normas e atitudes de vida social. Na educação
escolar encontram-se as bases para a cidadania, visto que a socialização propicia a autonomia,
a superação do egocentrismo e respeito às diferenças. A cidadania só ocorre quando há
exposição a situações que exigem respeito aos direitos de cada cidadão e a instituição escolar
proporciona estas oportunidades, entre tantas outras (CURY, 2006).
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Emile Boudens (2002) também oferece contribuições a respeito da relação entre
educação escolar e Educação Domiciliar. Para o autor, a educação escolar obrigatória tem bases
na igualdade de oportunidade de ascensão social e de trabalho, vindas da Revolução Francesa,
e na padronização de conduta social, fundamentada na Revolução Industrial. A Educação
Domiciliar assemelha-se à iniciativa privada em sua liberdade, permitindo que os pais ensinem
o que e como quiserem. As possíveis vantagens do homeschooling seriam apenas morais e
pedagógicas, visando os interesses das famílias (BOUDENS, 2002).
Apesar de crítica às escolas que: acabam por ensinar obediência e submissão, ao invés
da espontaneidade e criticidade na produção de conhecimento; se tornam uma instituição que
interessa à família por não ter tempo para se dedicar ao filhos, e ao governos, que buscam
preencher o tempo de crianças e jovens, afastando-os das ruas, Boudens (2002) ressalta o
ambiente escolar como promotor de socialização e intercâmbio de vivências e experiências.
Segundo este autor, a Educação Básica obrigatória no Brasil de fato apresenta vários
problemas, porém, o homeschooling não os solucionará, mas, provavelmente, aumentaria o
descompromisso do Estado com a educação e, considerando-se as condições socioeconômicas
das famílias brasileiras em que poucas têm tempo e espaços disponíveis para ensinar os filhos
em casa, o homeschooling poderia atenuar a situação de desigualdade social e pobreza de parte
da população. Boudens (2002) defende ainda a escola como meio de ascensão das massas,
compreendendo a educação escolar não mais como um privilégio, mas sim um direito de todos
(BOUDENS, 2002).
Considerando as propostas de regulamentação da Educação Domiciliar no cenário
brasileiro devido ao novo governo iniciado em 2019, diversas instituições educacionais
demonstraram sua contrariedade à prática e argumentos favoráveis à escola, contando com
respaldo na legislação e os anos de experiência neste âmbito.
Em fevereiro de 2019 a ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação, junto a outras entidades nacionais como: Associação Brasileira de Currículo
(Abdica); Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio); Associação Brasileira de
Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC); Associação Nacional de Política e
Administração Escolar (ANPAE); Associação Nacional de História (ANPUH); Associação
Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA); Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação(ANFOPE); Centro de Estudos
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Educação e Sociedade (CEDES); Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas ,
Letras e Artes (FCHSSALA); Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de
Educação e equivalente das Universidades Públicas (FORUMDIR) e Movimento Nacional em
Defesa do Ensino Médio, manifestaram-se contra a regulamentação da Educação Domiciliar
citada como meta prioritária do governo em janeiro.
Baseada na legislação (LDB, ECA e Constituição Federal) a nota publicada no site
oficial da ANPED reforça a importância da educação básica oferecida em ambientes
apropriados e por profissionais especializados. O texto descreve a escola como:
A escola é ambiente mais plural do que a família, e é, por isso, o território
mais adequado à preparação para a vida adulta em sociedade, considerando
todo o processo de socialização e de aprendizagem. As aprendizagens feitas
em quaisquer disciplinas devem ocorrer em ambiente de ampla circulação
de ideias e opiniões, onde as crianças aprendam a debater, argumentar,
defender pontos de vista e conhecer outras opiniões, ler em mais de uma
fonte sobre o mesmo tema. Parceiros na garantia da condição de cidadania
desde a infância, família, sociedade e Estado se complementam, não se
excluem, na formação cidadã̃, autônoma e crítica. 18

De acordo com a publicação é neste ambiente escolar com pluralidade de ideias e
respeito à diversidade que se faz o processo de ensino e aprendizagem. A escola é compreendida
como local de promoção da autonomia intelectual, já as famílias defensoras da Educação
Domiciliar desejam “controlar” os pensamentos dos filhos, não aceitando que pensem diferente
do que acreditam, sendo que a escola permite que as crianças e jovens ampliem seus horizontes.
A partir da nota é possível concluir a importância da atuação da escola e da família considerando
o papel adequado de cada uma. “Nem a família substitui a escola, e nem a escola substitui a
família, elas não são antagônicas mas complementares” (ANPAE, 2019).
O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB)19, também
posicionou-se de forma contrária ao homeschooling, pois compreende que a modalidade
educacional pode acentuar a desigualdade social no Brasil. O MIEIB cita a legislação
educacional ressaltando os trechos que visam o direito das crianças e adolescentes à educação,
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39

o dever do Estado de garantir escola pública e o dever da família de matricular seus filhos na
rede de ensino.
A Educação Domiciliar é interpretada pelo MIEIB como ameaça à educação pública,
uma vez que a iniciativa privada é livre para produzir materiais didáticos e fazer dessa
modalidade um mercado, associando-se ao neoliberalismo, além de representar o
enfraquecimento da profissão docente, visto que outros indivíduos poderão realizar as funções
de professor sem formação para tal, em desacordo com a legislação vigente.
. Em se tratando do compromisso do MIEIB com a educação infantil brasileira, a
instituição evidencia seu posicionamento contrário à Educação Domiciliar, que acaba
desresponsabilizando o Estado de prover esta etapa educacional, fragilizando o direito à
educação das crianças pequenas. Dessa maneira, “o MIEIB se posiciona vigilante na defesa
intransigente da educação infantil pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social para
todas as crianças de zero a seis anos de idade, como dever do Estado”.
Sobre o contexto do homeschooling no Brasil atualmente, Matheus Pichonelli (2019),
destaca que as proposições de regulamentação da prática surgem em um cenário de conflitos
entre governo e profissionais da educação, especialmente professores, devido a projetos como
o “Escola Sem Partido”20. O autor apresenta ainda uma reportagem da revista “Nova Escola”,
que reforça a ideia de que “o ambiente escolar proporciona o convívio social, interação,
capacidade de falar em público, trabalhar em grupo, desenvolver empatia e interação com
opiniões diferentes” (p. 103) em contraposição ao atual governo do Brasil que apresenta a
imagem da sala de aula como espaço de ameaça de doutrinação, além de ressaltar a família
como unidade moral ameaçada (PICHONELLI, 2019).

Movimento “contra o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária”.
“É uma proposta de lei torna obrigatória a afixação em todas as salas de ensino fundamental e médio de um cartaz
com o seguinte conteúdo: 1 – O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus
próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2
– O Professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas,
ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 3 – O Professor não fará propaganda político-partidária em
sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4 – Ao tratar de
questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a
mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito
da matéria. 5 – O Professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa
e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 6 – O Professor não permitirá que os direitos
assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula”
Disponível em: https://www.programaescolasempartido.org/. Acesso em: 18 nov. 2019
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De acordo com Pichonelli (2019), diversos elementos que envolvem o conceito de
família entram em questão na Educação Domiciliar, um exemplo é o assunto de gênero, o papel
que as mulheres desenvolvem quando tem os filhos educados em casa. Pode-se questionar
também por que o governo brasileiro conta com o apoio de um ministério que envolve “mulher
e família” para abordar o homeschooling, dentre várias outras questões.

3.2 A Regulamentação do Homeschooling Califórnia
Com base no histórico e contexto norte-americano a respeito do homeschooling foi dado
enfoque à experiência em prol dessa prática no estado da Califórnia, visto que este ainda passa
por conflitos relacionados à regulamentação de tal modalidade educacional, apesar de já ser
considerado um direito de opção das famílias regulamentado há algumas décadas.
A Califórnia é encontrada entre os estados com baixo nível de regulamentação da
Educação Domiciliar. Sendo o terceiro maior estado dos Estados Unidos da América em
extensão, sua população é composta por quase 39.000.000 de pessoas. Segundo o United States
Census Bureau21, departamento responsável pelos censos do país, a estimativa para a população
de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos que vivem na Califórnia no ano de 2017, está em
torno mais de adolescentes entre 5 e 19 anos que vivem na Califórnia no ano de 2017, está em
torno mais de 7.600.000.
De acordo com a revista online “Homefires”, que visa auxiliar famílias homeschoolers,
cerca de 160.000 a 250.000 crianças que moram na Califórnia praticam alguma forma de
Educação Domiciliar; a projeção de aumento anual dessa prática é entre 7% e 15%. Apesar do
homeschooling ser uma modalidade educacional que passou a solidificar-se no país a partir de
1970, as lutas para uma regulamentação mais rigorosa permanecem até o momento atual e as
justificativas são diversas.
Toda legislação educacional do estado, bem como as etapas para uma família iniciar o
homeschooling estão disponíveis no site do CDE – California Department of Education22.
Segundo esse órgão, há algumas formas por meio das quais se inscreve e realiza o
21
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em: 07 de ago. 2019
22
Disponível em: https://www.cde.ca.gov/. Acesso em: 07 de ago. 2019
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homeschooling: por meio de escola privada existente; escolas públicas ou escolas charter
através do programa de estudos independente; de abertura de escola privada em casa e de
arquivamento de PSA - Private School Affidavit (Declaração Juramentada de Escola Particular)
com o Departamento de Educação da Califórnia.
O programa de estudos independente é oferecido por algumas escolas públicas do
estado, que podem também serem escolas charter. O estudo independente consiste em um
modelo educacional no qual o aluno é instruído por um professor, porém, trabalha de forma
independente, ou seja, não tem aulas presenciais na escola com outros alunos. O site do CDE
oferece contatos para quem deseja aderir ao programa.
Além disso, famílias interessadas no homeschooling costumam procurar escolas locais
ou distritos escolares para conhecer as opções oferecidas por essas escolas. A maioria das
escolas charters23 da Califórnia são públicas, sendo assim também são uma opção para o
programa de estudos independente, pois disponibilizam diferentes tipos de escolaridades em
ambientes diversos. O Departamento de Educação apresenta informações sobre estas escolas
no California School Directory24 e no Charter School Locator25.
O California School Directory disponibiliza informações sobre escolas públicas e
privadas do estado, assim como distritos escolares e escritórios distritais de educação. Oferece
referências sobre os tipos de entidade e dados a respeito delas, como nomes, contatos, serviços
oferecidos, entre outras. Nas fontes de dados do Diretório é encontrado o “Banco de Dados da
Charter School”, esta ferramenta oferece o “Indicador de Escola Charter”, que é atualizado
quando uma escola charter passa a existir e quando uma escola já existente torna-se charter.
O recurso “Diretório de Escola da Califórnia” é basicamente uma ferramenta de
pesquisa, onde através de palavras-chave como o nome do distrito escolar ou da escola, nome
do condado, CEP, cidade, status de atividade, código CDS (County-District-School) ou setor

As escolas charters, são escolas públicas, gratuitas, “mas gozam de independência frente às normativas
curriculares e às exigências trabalhistas ditadas pelos distritos às escolas públicas “tradicionais”. Os graus de
independência são variáveis e as equipes gestoras ou proprietária dessas escolas podem ser fortemente
responsabilizadas (em alguns casos tendo suas licenças para funcionamento caçadas) quando o desempenho
previsto e/ou as metas determinadas pelo distrito deixam de ser cumpridas. Estas escolas estão abertas a todas as
crianças e a seleção de seus alunos dá-se geralmente por sorteio” (ADRIÃO, 2014, p. 271)
24
Disponível em: https://www.cde.ca.gov/schooldirectory/. Acesso em: 07 de ago. 2019
25 5 Disponível em: https://www.cde.ca.gov/ds/si/cs/index.asp. Acesso em: 07 de ago. 2019
23
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(público ou privado), são encontradas todas estas referências sobre a escola ou o distrito escolar.
Ao pesquisar “Charter School”, foram encontradas 946 escolas e 6 distritos ativos atualmente.
Assim como este, o Charter School Locator também é um equipamento de busca que
dispõe de informações sobre as escolas charter. Contudo, há diferentes diretórios onde é
possível realizar essa consulta, sendo um deles um mapa de escolas charter da Califórnia que
apresenta uma lista de escolas do estado selecionado; além desta opção é possível localizar
escolas, ver lista de escolas charter da Califórnia, acessar arquivos de dados e um DataQuest,
que trata de escolas específicas.
O preenchimento da Private School Affidavit é realizado logo após a abertura de escola
privada em casa, pode ser feito no site do CDE, por meio de um formulário de envio online.
Recomenda-se que a família preencha, imprima e arquive tal declaração, o formulário com esta
declaração fica disponível no site durante o período de 1 de outubro a 30 de setembro do ano
seguinte, sendo assim há exceção dos meses de agosto e setembro, quando é elaborado o
formulário do ano seguinte.
Ainda no site do CDE, é apresentada a opção de homeschooling para o público alvo da
Educação Especial. O Departamento de Educação tem uma Divisão de Educação Especial que
busca atender necessidades de pessoas com deficiência, fornecendo informações e recursos,
como atividades em grupos de educação especial, eventos, dados e relatórios, informações
sobre igualdade de acesso, apoio familiar, legislação, entre outros serviços. Essa assistência
técnica é oferecida tanto para pais homeschoolers com filhos com deficiência, como para
advogados, distritos escolares, agências e outros, a fim de oferecer garantia educacional a
alunos de 3 a 21 anos com deficiências.
Embora existam tantas opções de ingresso ao homeschooling na Califórnia, no site do
Departamento de Educação é ressaltado que as famílias que se tornam homeschoolers têm o
direito de matrícula em escolas públicas mantido, caso haja o desejo de retornar à escola regular.
Para isso, basta que entrem em contato com distrito escolar local ou com o County Office de
educação do condado para verificar a escola a que tem direito de matrícula.
O Departamento de Educação da Califórnia explicita que não oferece instruções sobre
a prática do homeschooling; para isso indica que as famílias utilizem as pesquisas online,
busquem associações ou grupos de apoio locais. A HSLDA – Home School Legal Defense
43

Association é um dos exemplos de associação que, disponibiliza em seu site informações sobre
a legislação da Califórnia e recomendações às famílias sobre o desenvolvimento da Educação
Domiciliar.
A associação apresenta as formas legais para a prática do homeschooling, mas além
disso instrui sobre o processo de retirada da criança da escola em que está matriculada. A
HSLDA destaca o quanto é importante que as famílias cancelem a matrícula formalmente, pois
algumas escolas podem ter formulários específicos ou procedimentos de retirada.
É recomendado que as famílias mantenham registros das atividades das crianças
independente do estado em que vivem, para que tenham provas de que educam seus filhos
conforme a lei. Sendo assim, registros de frequência, materiais didáticos, trabalhos escolares,
portfólios e resultados de testes, devem ser arquivados por pelo menos dois anos, segundo
orientação da HLSDA.
Ainda de acordo com a associação, estes arquivos podem ser pedidos em algumas
situações, como no momento de alistamento nas forças armadas, na obtenção de carteira de
habilitação para condução de veículos, no ingresso em universidades e para recebimento de
benefícios da Previdência Social. São comuns casos em que a Previdência Social se nega a
beneficiar algumas crianças e adolescentes devido à falta de matrícula em escolas regulares.
Situações assim, dentre outras, são apresentadas no site da associação, pois famílias contam
com advogados desta, conforme os casos apresentados a seguir.

3.2.1 Alguns Casos Judiciais da Califórnia
Algumas famílias que optaram pelo homeschooling na Califórnia acabaram envolvidas
em processos judiciais por diferentes razões. O site da Home School Legal Defense Association
– HSLDA, apresenta muito casos judiciais dos quais participaram defendendo as famílias, desde
o fim da década de 1990 até o momento atual. Alguns desses casos serão apresentados a seguir
de modo a elucidar as tentativas de mudanças na regulamentação da prática no estado, bem
como a visão dos dirigentes educacionais e da sociedade sobre a temática.
No ano de 2001, o Departamento de Serviços Humanos de Ventura, na Califórnia, tentou
reduzir o auxílio monetário de uma criança homeschooler matriculada em escola privada aberta
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em casa conforme a lei. Neste período, uma das principais justificativas era que os pais
deveriam ser professores certificados na Califórnia para ensinar os filhos em casa.
Entre 2002 e 2003, uma família cuja filha cursava o ensino médio em casa, matriculado
em escola criada pelos pais, teve seus benefícios sociais reduzidos pela Agência de Serviços
Comunitários, que lhes enviou uma carta alegando que a adolescente não cursava o ensino
médio. Meses depois o juiz de direito administrativo considerou que a lei do estado foi
descumprida pela Agência, ao reduzir os benefícios.
Caso semelhante ocorreu na cidade de São Francisco, em 2004: uma mãe solteira que
havia optado pelo Programa de Estudo Independente Privado teve seu auxílio financeiro
reduzido, sob alegação de não estar em conformidade com a lei de frequência obrigatória.
Devido a relatos como estes, a HSLDA recomenda que seus membros evitem buscar benefícios
oferecidos pelo governo, pois, na avaliação da associação, estes podem ser utilizados como
formas de controle do homeschooling.
Considerando esses casos relatados do início dos anos 2000, é possível perceber que
famílias que escolhem retirar seus filhos da escola regular no estado da Califórnia ainda
encontram dificuldades na prática do homeschooling, apesar de terem este direito
constitucionalmente garantido. Os benefícios sociais em dinheiro não são os únicos direitos que
homeschoolers encontram impedimentos para usufruir. Frequentemente crianças e adolescentes
educados em casa participam de testes e concursos nos quais se destacam pelo desempenho,
mas enfrentam algumas objeções no que diz respeito ao recebimento de premiações.
Em um caso de 2004, uma aluna que estudou em casa durante as primeiras séries do
ensino fundamental e ingressou na escola pública no nono ano, realizou o STAR - Standardized
Testing and Reportin, no qual obteve um excelente resultado. Alunos com bom desempenho
como o da menina, costumam receber uma ajuda financeira para aplicarem o ingresso e
cursarem o ensino superior, todavia, sob a alegação de não estar matriculada na escola tempo
suficiente ela não recebeu o Prêmio de Bolsista do Governo (Governor's Scholars Awards).
Ao recorrer ao governador Gray Davis e sua secretária de educação, Kerry Mazzoni, a
resposta dada à HSLDA foi a de que o dinheiro do referido prêmio era proveniente de
contribuintes e que serviria de estímulo para alunos de escolas públicas. Apesar de justificar
que os pais homeschooleers também contribuem com impostos, o prêmio de fato foi negado,
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dada a influência do CDE (que na época ainda compartilhava da ideia de que os pais deveriam
ser professores certificados para ensinarem os filhos em casa) nesse caso.
Delaine Eastin, Superintende de Instrução Pública da Califórnia entre os anos de 1994
e 2002, demonstrava seu posicionamento contrário à Educação Domiciliar, argumentando que
ela não deveria ser considerada como escola particular, principalmente porque os pais não são
professores credenciados. Considerando as alegações da Superintendente, no início dos anos
2000, o Departamento de Educação da Califórnia emitiu declarações para o público em geral e
para escolas públicas, indicando que alunos homeschoolers, cujos pais não fossem professores
certificados, não eram isentos à frequência obrigatória em escolas públicas.
Apesar do novo Superintendente da Instrução Pública, Jack O’Connell, remover do site
do Departamento de Educação a afirmação de que a prática do homeschooling seria ilegal caso
as famílias não tivessem certificado de professores, esta perspectiva ainda é compartilhada por
diversas pessoas e gera alguns conflitos.
Outro setor que gera várias implicações para as famílias educadoras é o de assistência
social. Foram frequentes casos de assistentes sociais que entraram em casas de famílias
homeschoolers, às vezes acompanhado de policiais, para investigarem denúncias de abuso
infantil e negligência. Em 2010, houve uma tentativa de acrescentar às leis de denúncia de
abusos os chamados “hearsay”, que podem ser traduzidos como ‘boatos’, que justificariam e
seriam suficientes para as denúncias de abuso infantil, sem a necessidade de provas. Por meio
desta alteração as chances de acusações falsas de abuso infantil poderiam aumentar, todavia, as
famílias homeschoolers foram vitoriosas no seu posicionamento contrário e a legislação
permaneceu sem alterações.
A HSLDA também já apoiou judicialmente famílias educadoras que processaram
assistentes sociais por violarem direitos civis, como no ano de 2000, quando dois assistentes
sociais do Condado de San Bernardino entraram em uma casa, revistaram e entrevistaram
crianças sem mandado judicial.
Em meados da década de 1990, no Condado de Yolo, um policial e um assistente social
revistaram uma criança de 3 anos sem consentimento dos pais. Apesar de não encontrarem
evidências de abusos e negligência, a ação judicial da HSLDA contra a polícia e assistência
social durou alguns anos, até que o Tribunal de Apelações, assim como o Tribunal Distrital,
46

concluiu que a privacidade da família foi violada, além de terem sido humilhados na frente de
suas crianças.
A atuação dos assistentes sociais em muitos casos também evidencia a preocupação com
a questão da evasão escolar, muito presente não apenas no estado da Califórnia, mas em todo o
país. Por esta razão, foi aprovado na década de 1990 o toque de recolher diurno, que previa que
todas as crianças em idade escolar, dos 6 aos 18 anos, estivessem fora das ruas no período de
funcionamento da escola.
Devido a tal medida muitas crianças e adolescentes homeschoolers foram abordadas
pela polícia da Califórnia por estarem fora da escola. Em diversos casos foram levados aos
centros de detenção e puderam sair apenas com a presença dos pais. Algumas notícias a respeito
do toque de recolher tiveram bastante repercussão por terem processos judiciais de longa
duração ou envolverem situações excepcionais.
A cidade da Monróvia ficou conhecida por intensificar ainda mais a proposta,
contradizia a lei estadual de evasão escolar, pois previa punições como multas e serviço
comunitário. No ano de 1997, cinco famílias que tiveram os filhos detidos e interrogados por
cerca de 26 vezes, contestaram o toque de recolher e contaram com o apoio da HSLDA. Apesar
do Tribunal de Apelações ter apresentado a inconstitucionalidade das ações de Monróvia com
estas famílias, a cidade ainda recorreu ao Tribunal em outros momentos.
Em San Diego, um garoto de 13 anos foi acusado de violar o toque de recolher. Apesar
de estar em período de férias, o policial afirmou que ele deveria seguir o calendário da escola
pública, desconsiderando a existência de escolas privadas e homeschooling. Contudo, a família
teve julgamento favorável, visto que o oficial equivocadamente comparou um programa
educacional com a escola pública. Além desses, há o caso de meninas homeschoolers que foram
abordadas em um shopping no horário escolar e o de um garoto de 17 anos que foi levado ao
centro de detenção, ambos como consequência do toque de recolher.
A HSLDA executou diversas tentativas de reavaliar leis e estatutos de toque de recolher
em todo o estado da Califórnia. De acordo com a associação, tais medidas não detém o crime
juvenil, apenas culpa a pessoa até que esta prove sua inocência e pune os jovens
indiscriminadamente, sendo consideradas excessivas e vagas, além de reduzir a eficácia de leis
de evasão escolar existentes.
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A National Youth Rights Association - NYRA26 disponibiliza em seu site as leis do toque
de recolher por estado, apesar de serem regulamentados a nível estadual ou municipal. Na
página da associação há um mapa dos Estados Unidos para que seja selecionado o estado
desejado. Na Califórnia há mais de 70 cidades onde o toque de recolher é aplicado a jovens
menores de 18 anos, sendo que cada cidade ou condado apresenta seu código próprio. Os
horários são variados: em algumas cidades o toque de recolher ocorre diariamente no período
noturno, outras incluem, além deste, os períodos escolares. Há diferenças também nas
legislações municipais no que se referem às exceções, penalidades, entre outras determinações.
Como eventos mais recentes, destaca-se que em agosto de 2018 espalhou-se uma notícia
a respeito de uma lei restritiva ao homeschooling na Califórnia27. O projeto de lei, apresentado
pelo então deputado José Medina, propunha verificação anual de risco de incêndio nas casas de
homeschoolers e que estes registrassem nomes e endereços das crianças e familiares para
consulta pública. Famílias educadoras de todo o estado ocuparam pacificamente a Assembleia
Legislativa onde o projeto seria votado, em quase mil manifestações verbais apresentaram as
razões para o posicionamento contrário em uma longa reunião. Com a justificativa de que
publicizar informações pessoais colocaria as crianças em risco, as famílias conseguiram
impedir que a proposta fosse aprovada. Além disso, devido às manifestações, o autor retirou
outro projeto de pauta, cuja proposição era instaurar um comitê consultivo que trabalharia com
o Conselho Estadual de Educação em questões de Educação Domiciliar.
No início de 2018 foi veiculado pela mídia o caso da família Turpin 28, em que um casal
manteve 13 filhos confinados, em Perris, na Califórnia. A família havia registrado uma escola
privada desde 2011 com a finalidade de educar as crianças em casa. Após casos como esse
passase a questionar a flexibilidade da legislação do homeschooling na Califórnia, classificado
pela HSLDA como tendo baixo nível de regulamentação, dado que o estado exige apenas uma
declaração registrada para tornar a Educação Domiciliar possível, além de outras formas
descritas pelo Departamento de Educação da Califórnia.

26

Disponível em: https://www.youthrights.org/. Acesso em: 08 ago. 2019
em:
https://www.semprefamilia.com.br/familiaseducadoras/familias-da-californiaimpedemaprovacao-de-lei-restritiva-ao-homeschooling/. Acesso em: 08 ago. 2019
28
Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/como-um-casal-manteve-13-filhos-em-cativeiro-semgerarsuspeitas-nos-eua-22294883 Acesso em: 08 ago. 2019
27Disponível
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Pessoas que se posicionam contrariamente a esta prática argumentam que essa
legislação pode oferecer riscos às crianças homeschoolers, pois não há acompanhamento e
supervisão diária das crianças como na escola, como no caso apresentado.
A partir destes exemplos do estado da Califórnia nos Estados Unidos da América, é
possível evidenciar as dificuldades de regulamentação da prática do homeschooling, mesmo
tendo esta sido legalizada há anos, quadro que pode servir de alerta ao cenário existente no
contexto brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão acerca da Educação Domiciliar tem tomado grandes proporções no Brasil
e encontra-se atualmente como temática de análise nas esferas executiva, legislativa e judiciária,
tendo como referência a experiência de regulamentação do homeschooling nos Estados Unidos
da América. Os resultados da pesquisa apresentaram características relevantes do processo
ocorrido nos Estados Unidos da América e as possíveis contribuições que podem ser oferecidas
para análise do movimento no Brasil, assim como foram descritas algumas perspectivas a
respeito das tentativas de regulamentação da Educação Domiciliar no contexto brasileiro.
Apesar das motivações pelas quais famílias escolhem educar seus filhos em casa serem
diversas, é possível identificar semelhanças entre Brasil e Estados Unidos, sendo os motivos
normalmente relacionados às crenças, valores e também à insatisfação com a qualidade da
educação escolar. As famílias também acreditam e defendem serem as principais responsáveis
pela educação dos filhos, exigindo seu direito de escolha sobre a educação destes.
A liberdade de escolha dos pais foi tema debatido no contexto internacional, assim como
é no Brasil. Os pais educadores compreendem a Educação Domiciliar como elemento de
liberdade individual, direito à vida e à liberdade, como assegurados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e apresentados como componente de uma sociedade democrática
(BARBOSA; EVANGELISTA, 2017).
O homeschooling envolve a complexidade de garantia do direito que todos têm à
educação e à liberdade individual, além de respeitar o papel da família na educação dos filhos.
Assim, diversos fatores impulsionam a prática da Educação Domiciliar, contudo, existem
aspectos que por vezes os contrapõem, tornando o processo de regulamentação complexo e
extenso, visto que envolve não apenas os interesses dos pais, como também os das crianças e
do Estado. Um dos grandes desafios da prática do homeschooling encontra-se justamente no
equilíbrio dos interesses de todas as partes, de modo que não prejudique o direito à educação
das crianças e adolescentes e que considere as particularidades históricas, políticas e culturais
de cada país no que se refere à garantia da liberdade das famílias e dos interesses do Estado em
formar cidadãos.
O contexto brasileiro evidencia o quanto a Educação Domiciliar é um debate atual e em
constante mudança. Desde o início da pesquisa, no segundo semestre de 2017, a questão da
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Educação Domiciliar no Brasil está tomando proporções cada vez maiores e sua
regulamentação aproxima-se da aprovação. Embora não tenha data definida, um projeto de lei
para regulamentação aguarda análise e aprovação.
Sabe-se que no Brasil muitas crianças e adolescentes são educados fora da escola e mais
de 7 mil famílias declaram-se adeptas à Educação Domiciliar no Brasil, entre tantas outras que
não expõe sua preferência e serão beneficiadas pela legalização da prática. Caso o projeto de
lei apresentado pelo então presidente seja aprovado, será necessária uma análise mais profunda
a respeito dos interesses de todos os envolvidos, considerando as dificuldades que a
regulamentação pode gerar no cumprimento do direito à educação de todas as crianças e
adolescentes brasileiros.
O exemplo internacional descrito nesse trabalho demonstra como o surgimento de
mudanças ocorre mesmo onde o homeschooling é permitido. Embora seja regulamentado há
bastante tempo nos Estados Unidos da América, ainda existem movimentos que visam alterar
a legislação do homeschooling na Califórnia, como descrito, a fim de aumentar o nível de sua
regulamentação. Tal fato revela que o conflito de interesses pode permanecer mesmo após a
aprovação de uma lei que regulamente a prática, pois as famílias homeschoolers inclinam-se à
maior autonomia educacional enquanto o Estado move-se em prol de averiguação da educação
a que as crianças estão sendo submetidas.
Os Estados Unidos da América, especialmente o estado da Califórnia, revelam que após
anos de conflitos e adaptação, o homeschooling se tornou uma prática possível naquele
contexto, porém, permanece a necessidade de avaliação constante de sua prática. Vale ressaltar
que há grandes diferenças socioeconômicas e culturais entre os dois países em questão (EUA e
Brasil), o que não permite a comparação e/ou generalização dos dados apresentados. Apesar do
histórico educacional brasileiro revelar que a prática da Educação Domiciliar era predominante
no período de 1800 dado o escasso acesso à escola, ela contemplava apenas as elites, devido ao
contexto escravista (VASCONCELOS, 2007).
Questões apresentadas neste trabalho revelam as críticas e argumentos contrários à
regulamentação da Educação Domiciliar no Brasil. O posicionamento do atual governo diante
de temáticas como família, gênero e papel do professor, colocam em questionamento a
qualidade da educação escolar. Todavia, considera-se que a melhor opção é que as crianças e
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adolescentes estejam no ambiente escolar, em contato com as diferenças, aprendendo princípios
como respeito e autonomia, preparando-se para a vida em sociedade.
Por fim, destaca-se que, no Brasil, a enorme desigualdade nas condições econômicas e
sociais não permite que todas as famílias que desejam optem por educarem seus filhos em casa.
Atualmente o Brasil ainda está distante de garantia de acesso à escola para todos, evidenciando
a necessidade de acompanhamento e maior atenção às propostas de regulamentação da
Educação Domiciliar no país, para que esta não afete, quer seja em termos de recursos
financeiros ou ênfase nas políticas públicas, a oferta de educação escolar para a grande maioria
da população que dela necessita para cumprimento do direito à educação.
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