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RESUMO 

O objetivo deste artigo científico é traçar uma análise acerca do homeschooling, 
evidenciando sua trajetória ao longo dos anos, bem como o contexto de sua 
aplicabilidade no território brasileiro. Nesta última vertente buscou-se situar os papéis 
e as esferas de atuação da família e do Estado. A análise foi realizada à luz do texto 
constitucional, do Código Civil e legislações pertinentes, bem como, de doutrinadores. 
A investigação tem um caráter analítico e visa desmistificar alguns entendimentos que 
permeiam o ambiente educacional, como a ideia de que a educação obrigatoriamente 
tem de ser institucionalizada. Os objetivos específicos deste trabalho gravitaram em 
torno de temas sociais: como papel da família, papel do Estado, educação, 
homeschooling, sempre com o escopo de nortear novos entendimentos sobre a 
questão, balizados pelos recortes teóricos que se tem atualmente. Trata-se de uma 
oportunidade de revisitar a história desse movimento pelo direito ao homeschooling 
no Brasil e estabelecer um contraponto com a legislação pátria. O referencial teórico 
foi norteado pelas contribuições dos juristas e pensadores na área de educação, 
coletados em obras literárias e materiais digitais publicados. A metodologia aplicada 
foi a da pesquisa bibliográfica. Essas informações constituíram o cerne de uma 
discussão que foi sendo moldada e atribuindo corpo ao artigo. Atualmente tem-se um 
número crescente de famílias no Brasil que optaram pela adoção do homeschooling, 
embora à margem da normatização, o que, de certa forma, convida a uma reflexão 
mais detida sobre a temática.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this scientific article is to trace an analysis about homeschooling, 
showing its trajectory over the years, as well as the context of its applicability in 
Brazilian territory. In this last aspect, we sought to situate the roles and spheres of 
action of the family and the State. The analysis was carried out in the light of the 
constitutional text, the Civil Code and pertinent legislation, as well as, of indoctrinators. 
The investigation has an analytical character and aims to demystify some 
understandings that permeate the educational environment, such as the idea that 
education must be institutionalized. The specific objectives of this work gravitated 
around social themes: such as the role of the family, role of the State, education, 
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homeschooling, always with the scope of guiding new understandings on the issue, 
marked by the theoretical cuttings that we currently have. It is an opportunity to revisit 
the history of this movement for the right to homeschooling in Brazil and to establish a 
counterpoint with the national legislation. The theoretical framework was guided by the 
contributions of jurists and thinkers in the field of education, collected in literary works 
and published digital materials. This information was at the heart of a discussion that 
was being shaped and giving body to the article. Currently, there is an increasing 
number of families in Brazil that have opted for the adoption of homeschooling, 
although outside the norm, which, in a way, invites a more detailed reflection on the 
theme. The methodology applied was that of bibliographic research. 
 
Keywords: Homeschooling; Family Power; State, Education, Law. 
 

Introdução 

 

No Brasil, desde 1934 há obrigatoriedade escolar, ou seja, a relação que 

envolve a obrigação do Estado de ofertar o ensino público e o dever dos pais de 

enviarem seus filhos à escola. 

Muitos defendem a possibilidade de adoção do homeschooling no Brasil, por 

entender que o próprio texto constitucional coaduna com a adoção de mais esse 

modelo educacional.  Ao analisar a história do Brasil é possível verificar que, durante 

um período, essa sistemática de educação foi adotada, notadamente no Brasil 

Império. Trata-se de um momento da história do nosso país, no qual a sociedade, à 

época, estava pautada em valores e contextos totalmente diversos do panorama atual. 

No entanto, as discussões sobre o homeschooling retornaram à pauta no início do 

atual governo, Presidente da República Jair Bolsonaro (POLITIZE, 2019). 

Os adeptos do homeschooling na atualidade alegam que a própria Constituição 

Brasileira dá abertura para a adoção dessa prática educacional. Importante ressaltar 

que no Brasil atual inúmeras famílias adotam o homeschooling por razões diversas e 

muitas delas submetem os filhos ao Exame Nacional para a Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), com o intuito de que esses 

estudantes sejam certificados (POLITIZE, 2019). 

O problema que norteou todo o estudo está inserto na seguinte interrogação: 

Quais os limites da atuação do Estado frente ao poder familiar, no momento em que 

há a obrigatoriedade/imposição dos filhos serem matriculados e frequentadores de 

uma instituição de ensino, sendo os pais, dessa forma, impedidos de ofertar em casa, 

de maneira informal, a pedagogia que seria oferecida por uma Instituição 
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Educacional? 

Neste contexto, o presente artigo se insere com o propósito de repensar a 

adoção dessa modalidade de ensino no Brasil, tendo como objetivo geral repensar o 

direito das famílias no tocante à educação das crianças, diante da imposição do 

Estado quanto a prática de uma educação institucionalizada. E como objetivos 

específicos a análise do Direito de Família frente às mudanças ocorridas no cenário 

educacional brasileiro, bem como, as responsabilidades do Estado e das famílias no 

processo educacional. Para tanto, foi realizada uma análise do contexto de 

implantação do Homeschooling em alguns países com realidades diversas, para 

lançar mão de alguns referenciais. Sendo esse o mote de discussões do primeiro 

capítulo. 

O segundo capítulo se propõe a análise do homeschooling à luz do 

ordenamento jurídico pátrio, tendo como referenciais o texto constitucional e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. Nesse diapasão, pontos dos dois ordenamentos 

citados são realçados, no sentido de explicitar o que está posto como disciplina legal.   

No terceiro capítulo foi realizada uma análise sobre os papéis da família e do 

Estado no processo educacional, buscando traçar a delineação do raio de atuação de 

cada esfera. Momento em que fora analisada a questão do poder familiar frente ao 

poder estatal, vertente que se constitui em objeto específico do estudo realizado.  

Nas considerações finais será retomada a pergunta que norteou todo o estudo 

para resposta ao questionamento. 

 

1 OS MODELOS DE HOMESCHOOLING PELO MUNDO E PARÂMETROS PARA O 

BRASIL 

O desgaste enfrentado pelo modelo de educação institucionalizada, não é uma 

prerrogativa restrita ao Brasil, mas algo que afeta estruturas mundiais, tornando 

crescente o apelo ao homeschooling ou à educação doméstica, praticamente 

desconhecido pela maioria dos brasileiros (BOTO, 2018). 

O homeschooling, também conhecido como educação domiciliar ou ensino 

doméstico, é um tipo de educação que se contrapõe a educação institucionalizada, 
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cabendo a família a responsabilidade de prover a educação integral da criança/jovem 

sem a participação de uma instituição de ensino (POLITIZE, 2019). 

A escola que se tem hoje sofre diversas críticas e questionamentos por parte 

dos mais diversos setores da vida social. Sendo considerada uma organização 

obsoleta, que sofre com um processo de degradação, tornando-se desatualizada 

frente a necessidade de modernização dos meios para se atingir a verdadeira 

formação cultural preconizada pela atual sociedade (BOTO, 2018). 

O Brasil revela um cenário que aponta para a utilização informal do 

homeschooling por mais de duas mil e quinhentas famílias, segundo a Associação 

Nacional de Educação Domiciliar, cujos dados também demonstram que esse modelo 

já é praticado em 63 países do mundo (BOTO, 2018). 

Desde o ano de 1934, tem-se a obrigatoriedade escolar no Brasil, cujo bojo 

reúne o dever do Estado quanto ao oferecimento de escolas capazes de fornecer a 

educação letrada básica e a obrigação dos pais de enviarem os filhos à escola. As 

pessoas que se colocam como adeptas à filosofia do homeschooling defendem a 

existência de lacunas na legislação brasileira que possibilitam a adoção desse modelo 

educacional. As críticas feitas por esse grupo ao sistema de ensino vigente perpassam 

questões de ordem moral e religiosa, acenando para uma espécie de defasagem do 

ensino brasileiro (BOTO, 2018). 

A trajetória do homeschooling no Brasil segue a tendência do movimento inicial 

ocorrido na América do Norte. A luta pela sedimentação desse processo tem uma 

ressonância forte na questão da titularidade de direitos, que gravitam em torno de três 

esferas: o direito das crianças, dos pais e do Estado (BOTO, 2018). 

A semelhança entre os dois processos, o brasileiro e o norte-americano, está 

assentada em alguns aspectos referenciais: 

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 
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tema; presença constante dessas famílias na imprensa, com destaque 
para programas televisivos de grande audiência (BARBOSA E 
EVANGELISTA, 2017, p. 336). 

No caso norte-americano há uma questão religiosa muito forte que atua como 

pano de fundo para o desenvolvimento do modelo de homeschooling adotado. Tem-

se no país as minorias religiosas e étnicas que optam pela adesão a esse modelo de 

educação (BOTO, 2018).  

Um significativo crescimento das práticas de homeschooling pode ser verificado 

na Rússia entre os anos de dois mil e oito e dois mil e doze. Em contra partida, tem-

se o caso da Alemanha que proibiu essa prática educacional em seu território, 

ocorrendo casos de aplicação de multas e prisão às pessoas que deixassem de enviar 

seus filhos à escola (BOTO, 2018). 

Ao trabalhar essa temática, deparamo-nos com uma dualidade que se 

expressa na própria história de adoção a esse modelo de educação: direito ao 

homeschooling X dever à educação institucionalizada (BOTO, 2018). 

Registra-se a aplicação de educação domiciliar entre o final do século XVIII e 

meados do século XX, época em que as práticas educacionais adotadas também 

serviam para explicitar as diferenças econômicas, sociais e culturais da população 

(BOTO, 2018). 

Em território brasileiro o homeschooling permanece na semilegalidade, haja 

visto que a matéria não fora ainda regulamentada, sendo que as tentativas de um 

olhar legal sobre a questão estão amparadas nas brechas da legislação (BOTO, 

2018). 

Os pareceres já emitidos sobre a questão, em sua maioria, refutam as 

tentativas de um olhar positivo. Tais conclusões estão ancoradas em elementos como: 

a importância de se valorizar a possibilidade de socialização que as escolas podem 

proporcionar às crianças; a não necessidade de lei, considerando que a prática não 

é, efetivamente, proibida; e uma espécie de contrariedade que esse modelo 

pedagógico exerce frente a legislação educacional que se tem (BOTO, 2018). 

As informações contidas nos trabalhos sobre homeschooling no Brasil tem 

como fonte a auto declaração dos envolvidos no processo, restando concluso que os 
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estudantes submetidos ao ensino doméstico perdem o acesso a experiência de vida 

e socialização que o ambiente escolar pode proporcionar (BOTO, 2018). 

No entanto, observa-se que essas questões clamam por superação, 

considerando que essa modalidade vem crescendo de forma exponencial em vários 

países do mundo, dentre os quais: Canadá, Espanha, França, México e Estados 

Unidos (BOTO, 2018). 

Esse processo de difusão está imerso em um conjunto de práticas advindas do 

bojo da globalização, posto que a educação se insere nos discursos políticos como 

um vetor fundamental para o desenvolvimento dos países: 

O reconhecimento do Estado como responsável pelo direito à 
educação implica na garantia da universalização, na obrigatoriedade 
e na gratuidade da educação, sendo o não cumprimento dessa tríade 
uma violação do direito (CROSO E MAGALHÃES, 2016, p.18). 

É preciso redimensionar o entendimento sobre essa citada tríade, no sentido 

de focalizarmos o âmbito de atuação e o verdadeiro papel de cada uma das esferas 

sociais, não esquecendo que a escola se impõe na sociedade para desempenhar uma 

função de importância fundamental, porém devendo ser equacionado com o papel da 

família. Nesse ínterim, reside a necessidade de definição precisa das esferas de 

atuação (CROSSO E MAGALHÃES, 2016, p.18). 

O sentido do vocábulo educação deve estar bem delimitado. É importante frisar 

que os países que se encontram em estágio mais avançado de adoção do 

homeschooling adotam procedimentos para averiguação do correto desenvolvimento 

dos conteúdos propostos, nos quais os alunos são submetidos a testes, são levados 

a fazerem deduções e observações, com fins a comprovar um determinado 

desenvolvimento de linhas de raciocínios, capazes de expressar o grau de 

conhecimento alcançado (CROSSO E MAGALHÃES, 2016, p.18). 

Outro ponto que merece bastante atenção é o que se refere ao material didático 

a ser utilizado. Em alguns países, há a disponibilização de materiais em rede, cujo fim 

precípuo é a educação domiciliar. Tais materiais são desenvolvidos por profissionais 

inseridos na filosofia do homeschooling, o que faz com que haja uma maior coerência 

entre a realidade educacional e o tipo de material efetivamente adotado (POLITIZE, 

2019). 
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Frente a todas as discussões postas, o homeschooling se apresenta com o 

discurso da liberdade de escolha. Nesse condão, frisa-se a necessidade de discussão 

em nível mais aprofundado sobre o direito das famílias optarem pela educação, em 

sentido restrito, que consideram mais apropriada aos seus filhos. Aqui reservando um 

relevo maior para o entendimento do que seria exercício do poder familiar frente a 

imposição do Estado (BARBOSA, EVANGELISTA, 2018, P.329).  

Nesse sentido: 

O elemento central do argumento de tais famílias é a liberdade de 
escolha dos pais e o seu direito de definir o que consideram a 

alternativa educacional mais adequada para seus filhos (BARBOSA, 
EVANGELISTA, 2018, p. 329). 

Há que se considerar o contexto de enfrentamento supramencionado a ser 

trabalhado por todas as esferas envolvidas, sendo um fator preponderante para 

promover um olhar mais detido sobre a questão (BARBOSA, EVANGELISTA, 2018, 

p. 329).  

É relevante aduzir que se trata de algo novo. Ao lançar um olhar sobre os 

países que gravitam na esfera de proximidade com o Brasil, sobretudo os países da 

América Latina, tem-se que em sua maioria, passaram por processos de 

redimensionamentos das leis educacionais nos anos 90, final do século passado e 

que só no início do século atual conseguiram promover a consolidação de seus novos 

modelos educacionais (KALMUS E SOUZA, 2016, P. 53). 

É preciso entender que todas essas reformas implementadas procuram atender 

uma demanda crescente pela expansão do ensino, guiada pela necessidade de 

garantir a tríade: gratuidade, obrigatoriedade e universalização (CROSO E 

MAGALHÃES, 2016, p.18). 

O entendimento de todo esse quadro é fundamental para situar o contexto no 

qual está inserida a prática do homeschool, tanto no caso do Brasil, como em termos 

globais. A partir do reconhecimento de tal contexto será possível uma compreensão 

mais ampla da temática nos mais variados aspectos. Com essa visão será possível 

traçar caminhos para a averiguação dos papéis de cada um dos entes no processo 

educacional (CROSO E MAGALHÃES, 2016, p.18). 



8 

 

A análise dos modelos de homeschooling pelo mundo, associado ao advento 

das novas tecnologias, que ampliaram o campo de possibilidades para a educação 

domiciliar, tornam claro a preeminente necessidade de  normatização, parâmetros e 

direcionamentos por parte das autoridades, para que modelos bem sucedidos possam 

ser implantados no Brasil, sofrendo as adequações necessárias a nossa realidade 

pátria (BOTO, 2018).   

Para tanto, uma possível normatização do homeschooling no Brasil, deve estar 

ancorada na garantia de princípios que sempre nortearam o processo educacional. A 

tríade “gratuidade, obrigatoriedade e universalização” deve ser sempre um fator 

norteador, no sentido de garantir que a essência da educação nacional não seja 

suplantada (CROSO E MAGALHÃES, 2016, p.18).  

   

2 EDUCAÇÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES: 

POSSIBILIDADES DE NORMATIZAÇÃO JURÍDICA DO HOMESCHOOL NO 

BRASIL 

  

Este capítulo aborda a questão da educação no texto constitucional, propondo 

um diálogo entre os artigos que tratam da temática, no sentido de buscar verificar 

esferas de competências e responsabilidades, e diante desse contexto, refletir sobre 

possibilidades de normatização jurídica do homeschool no Brasil. 

A Constituição de 1988 foi um marco para a Educação no Brasil, trazendo em 

seu bojo a combinação de alguns artigos para garantir a inserção do direito à 

educação como direito fundamental. Ao analisar a Carta Magna percebe-se que a 

menção ao tema tem início com o caput do art. 6º e ganha um relevo maior entre os 

arts 205 a 214 (REIS, 2011). 

Notadamente, no art. 205 são fixados três propósitos básicos para a educação, 

quais sejam, atuar para promover o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a 

para o exercício da cidadania e com os esforços voltados a sua preparação ao 

mercado de trabalho (REIS, 2011). 

Esse mesmo artigo traz em sua redação a seguinte mensagem “a educação é 

dever do Estado e da família (...)”, (BRASIL, 1988). Tal afirmação faz remissão a 
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divisão de responsabilidade que o texto constitucional impõe. Tem-se nesse eixo o 

Estado e a família como sendo as instituições que servem de pilares de sustentação 

a todo projeto educacional (REIS, 2011). 

O art. 206 traz um regramento, baseado em princípios, que deve ser utilizado 

para efetivação desse modelo de educação (REIS, 2011): 

                        I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;   
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988). 

    

Trata-se aqui de um ideário de educação que faz referência aos ensinamentos 

de Anísio Teixeira (2009): 

Obrigatória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada 
pelo Estado. Impossível deixá-la confiada a particulares, pois estes 
somente podiam oferecê-la aos que tivessem posses (ou a 
‘protegidos’) e daí operar antes para perpetuar as desigualdades 
sociais, que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não 
seria, assim, o instrumento de benevolência de uma classe dominante, 
tomada de generosidade ou de medo, mas um direito do povo, 
sobretudo das classes trabalhadoras, para que, na ordem capitalista, 
o trabalho (não se trata, com efeito, de nenhuma doutrina socialista, 
mas do melhor capitalismo) não se conservasse servil, submetido e 
degradado, mas, igual ao capital na consciência de suas 
reivindicações e dos seus direitos (SILVA, 2009, p. 839). 

 

Tais palavras também remetem ao ideário de uma educação menos 

segregacionista, que carregue em sua essência o propósito da busca incessante pela 

redução das barreiras sociais que dividem o público-alvo e que fazem com que as 

questões socioeconômicas tenham um peso decisivo na qualidade da educação 

ofertada. Situação essa que só é passível de reversão com a atuação mais efetiva do 

Estado na busca de um nível de qualidade que possa atender ao público de uma forma 

mais igualitária (SILVA, 2009, p.839): 
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distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que  se refere 
a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos 
termos do plano nacional de educação (BRASIL, 2009). 

  

Nesse ínterim, a Constituição de 1988, em seu art. 212, obriga a União, os 

Estados, os municípios e o Distrito Federal a destinarem parte de suas receitas de 

impostos a educação.   A União destinaria nunca menos de 18%, e os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25% (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a Constituição de 1988 assume um duplo 

caráter, à medida que tanto garante ao cidadão o direito de receber a educação 

fornecida pelo Estado, quanto estende ao cidadão a exigibilidade desse direito (REIS, 

2011). 

Nesse ponto, assevera-se mais uma vez essa repartição de competência entre 

as duas esferas, Estado e cidadão, cada um com a sua carga de responsabilidade 

(REIS, 2011). 

Dentro dessa atribuição de responsabilidades, cabe uma reflexão mais apurada 

sobre as outras possibilidades de se trabalhar a educação. Aqui remete-se a questão 

da aplicação do homeschool. Nesse sentido, cabe salientar que o próprio art. 206 da 

Carta Magna faz alusão a uma liberdade de ação que deve pautar as práticas 

pedagógicas, quando preleciona “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1988). 

Ademais, considerando que o objetivo é que a Educação atenda o princípio da 

dignidade da pessoa humana, é preciso verificar se o direito de escolha das famílias 

pelo modelo de educação adequada, guardada as ponderações necessárias, está 

sendo verdadeiramente respeitado e de que forma essa escolha pode ser normatizada 

(BOTO, 2018). 

Trata-se de um importante vetor a ser analisado, pois é notória a carência de 

regulamentação no ordenamento jurídico pátrio, já que a legislação não oferece 

respostas claras se as famílias têm ou não direito de conduzir em casa a educação 

das crianças sem prejuízo de outros direitos (BOTO, 2018). 
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É preciso observar que a educação como direito social é fator indispensável 

para cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, como consta na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém faz-se necessário compreender 

que a educação não se restringe ao acesso à escola, ou seja, a uma garantia de vaga 

em sala de aula, mas se refere a efetivação plena do direito garantido a uma educação 

de qualidade seja na modalidade regular ou por meio do homeschooling (GRAF, 

2019). 

Essas possibilidades de reflexão a partir do texto constitucional abrem um tipo 

de interpretação que contrasta frontalmente com o art. 6º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação:  

Art. 6º  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das 
crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade 

(BRASIL, 1996). 

Ao analisar o artigo da LDB supracitado, percebe-se uma nítida contradição 

com o art. 206 da Constituição Federal. Tem-se que o art. 206 da CF estabelece uma 

liberdade de ação, enquanto a Lei de Diretrizes e Bases em seu art. 6º tolhe essa 

liberdade. Cabe ainda ressaltar o que preleciona o próprio art. 3º da Lei de Diretrizes 

e Bases: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial 
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 
vida  (BRASIL, 1996) .          

  

Em meio a essas ponderações cabe aduzir que o homeschool não possui uma 

legislação específica no Brasil. No que tange a regramento, é salutar destacar que 

não há lei normatizando, nem impedindo a adoção desse método de ensino. Impera, 
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até o momento, o que dispõe a Constituição Federal no art. 205. Em outras palavras, 

a prática do ensino doméstico no Brasil permanece na semilegalidade, posto que não 

há qualquer regulamentação da matéria. Toda a justificativa que se tem dado, 

inclusive relativo ao âmbito jurídico, diz respeito as omissões e lacunas da legislação 

vigente (BOTO, 2018). 

Nesse contexto, urge a busca de caminhos para suprir essas lacunas 

existentes na legislação, com fins a equalizar os deveres da família e do Estado ao 

que se refere à educação das crianças, para que se possa atingir a concretização de 

uma verdadeira democratização das diversas modalidades de ensino, bem como do 

exercício do poder familiar (BOTO, 2018). 

O Supremo Tribunal Federal decidirá quanto à possibilidade de o ensino 

domiciliar (homeschooling), ministrado pela família, ser considerado meio lícito de 

cumprimento do dever de educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal. Uma 

questão que frequentemente é posta e que, de certa forma, dificulta o debate em torno 

da temática, é a ideia de que uma grande maioria da população não teria como 

trabalhar esse modelo de educação, sendo assim não se justificaria uma discussão 

mais ampla sobre o tema. Essa reflexão fora levantada em reportagem do Jornal Folha 

de São Paulo, que em 13 de fevereiro de 2019, publicou posicionamento a respeito 

dessa temática (POLITIZE, 2019): 

Nada justifica um debate tão grande sobre educação domiciliar num 
país com 70 milhões de famílias. Ainda mais quando lembramos que 
a esmagadora maioria dessas pessoas não tem condições de 
transformar a sala de casa em uma sala de aula, seja por renda, tempo 

ou formação (NOVA ESCOLA, 2019). 

 

Para o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a questão 

do homeschooling é bastante complexa e envolve uma série de fatores, que muitas 

vezes não são abordados quando se discute a temática. Para esse Ministro, a prática 

poderia mascarar casos de evasão escolar no país (POLITIZE, 2019): 

O Brasil é um país muito grande, muito diverso. Sem uma legislação 
especifica que estabeleça a fiscalização da frequência, receio que 
vamos ter grandes problemas de evasão escolar. Brasil já tem uma 
das maiores taxas de evasão escolar. Sem uma regulamentação 
congressual detalhada, com avaliações pedagógicas e de 
socialização, teremos evasão escolar travestida de ensino domiciliar 
(POLITIZE, 2019). 
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 Todas as questões ora levantadas e as visões demonstradas são 

vetores de desafio e norteamento para educação brasileira. 

 

3 HOMESCHOOLING X PODER FAMILIAR 

  

Este capítulo aborda a questão do poder familiar frente ao poder do Estado no 

que tange as decisões relativas à educação dos filhos. Essencial se faz uma 

conceituação inicial que servirá de subsídio para o desenvolvimento da temática: 

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, 
no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores... O instituto em 
apreço resulta de uma necessidade natural. Constituída a família e 
nascidos os filhos, não basta alimentá-los e deixá-los crescer à lei da 
natureza, como os animais inferiores. Há que educá-los e dirigi-los 
(GONÇALVES, 2016, p.408). 

Há que se ressaltar o dever de educar como sendo inerente ao poder familiar. 

Acrescente-se que há toda uma série de cuidados que devem ser adotados com 

relação ao desenvolvimento psicológico e cognitivo daqueles que estão sob a égide 

do poder familiar (GONÇALVES, 2016, p. 408). 

Acompanhando a trajetória do poder familiar ao longo da história, tem-se 

registros de modelos que remontam ao antigo direito romano, passando por toda a 

carga de significação e poder do cristianismo, que cogita trabalhar com o conceito 

como sendo um poder dever, tamanha a carga de responsabilidade atribuída aos pais 

no que concerne à educação dos filhos (GONÇALVES, 2016, p. 408). 

Nesse sentido:  

O poder familiar não tem mais o caráter absoluto de que se revestia 
no direito romano. Por isso, já se cogitou chamá-lo de “pátrio dever”, 
por atribuir aos pais mais deveres do que direitos. No aludido direito 
denominava-se pátria potestas e visava tão somente ao exclusivo 
interesse do chefe de família. Este tinha o jus vitae et necis, ou seja, o 
direito sobre a vida e a morte do filho. Com o decorrer do tempo 
restringiram-se os poderes outorgados ao chefe de família, que não 
podia mais expor o filho (jus exponendi), matá-lo (jus vitae et necis) ou 
entregá-lo como indenização (noxae deditio) (GONÇALVES, 2016, 
p.409). 
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Ao longo dos anos esse poder atribuído a família vai transitando por várias 

vertentes. Nesse caminhar as responsabilidades vão se moldando, ganhando novos 

contornos e ocorrendo delimitações de espaços de atuação. O poder atribuído a 

família ganha novos ares. Passa a haver uma convergência no sentido de atender a 

princípios que atualmente encontram-se expresso na Constituição de 1988 

(GONÇALVES, 2016, p. 408). 

Tal contexto de mudanças e ressignificações supervalorizam os filhos e a 

família em detrimento dos genitores, sendo de interesse maior a proteção das novas 

gerações: 

Interessa ao Estado, com efeito, assegurar a proteção das gerações 
novas, que representam o futuro da sociedade e da nação. Desse 
modo, o poder familiar nada mais é do que um múnus público, imposto 
pelo Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de seus filhos. 
Em outras palavras, o poder familiar é instituído no interesse dos filhos 
e da família, não em proveito dos genitores, em atenção ao princípio 
da paternidade responsável insculpido no art. 226, §7º, da 
Constituição Federal (GONÇALVES, 2016, p.409).                     

 

O poder atribuído aos pais é conferido, atualmente, pelo art. 1630 do Código 

Civil, quando versa que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores” 

(Brasil, 2002). Nesse ínterim há que se aduzir que a menoridade chega ao seu fim 

aos 18 anos completos, quando há uma presunção de que a pessoa está preparada 

para assumir os atos da vida civil (GONÇALVES, 2016, p.409). 

O Código Civil de 2002, ao versar sobre o poder familiar, estabelece uma 

igualdade de responsabilidades entre os cônjuges. Pela letra do art. 1631, tal 

igualdade resta insculpida de forma clara, dispondo: Durante o casamento e a união 

estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o 

outro o exercerá com exclusividade (Brasil, 2002). 

Existe, atualmente, uma crítica ao aludido artigo no que tange a vinculação do 

poder familiar ao casamento. A crítica traz em seu bojo uma reflexão sobre os vários 

tipos de composição familiar, ressaltando a impropriedade que há no tocante a citada 

vinculação. Entende-se que ao vincular o poder familiar ao casamento diversas outras 

composições são excluídas. Trata-se, portanto, de uma análise superficial e 

excludente, que em si não traduz a realidade sociocultural do Brasil (GONÇALVES, 

2016, p.412).  
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Importante se faz salientar que o poder familiar, por sua própria essência, 

subsiste a circunstâncias como a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união 

estável. A ressalva a ser apresentada refere-se a questão da guarda, pois a depender 

de como seja exercida, o poder familiar em sua plenitude por ambos os genitores pode 

restar prejudicado (GONÇALVES, 2016, p.412). 

Nesse contexto tem-se o poder familiar, em seu arcabouço, como um apanhado 

de regras, direitos e deveres, imputados aos pais concernentes à pessoa dos filhos 

menores e seus respectivos conjuntos de bens (GONÇALVES, 2016, p.413). 

Dentre todos os deveres atribuídos aos pais tem-se o dever de dirigir-lhes a 

criação e a educação, como algo que assume um relevo de uma dimensão ímpar. 

Aqui reside a responsabilidade dos pais no que tange a educação dos filhos. 

Responsabilidade essa que está insculpida nos ditames do art. 205 da Constituição 

da República Federativa do Brasil: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988). 

 

O referido artigo faz uma nítida alusão a uma dupla responsabilização, ou seja, 

tem-se nesse mote de discussões o Estado e a família como atores que assumem 

papéis decisivos e preponderantes no processo de educação (Brasil, 1988). 

No entanto, cabe aduzir que compete aos pais a escolha do modelo de 

educação a ser ofertado aos filhos. Nesse ínterim tem-se algumas discussões a serem 

trabalhadas. Em primeiro momento a decisão entre o ensino público ou o privado, o 

que vai depender de alguns fatores, sendo mais decisivo e preponderante a questão 

da condição econômica da família. Num segundo momento a decisão sobre a escolha 

da pessoa ou instituição que irá cuidar da referida educação. Há que se observar que 

se tem duas vertentes definidas: o direito de educar e a forma como exercê-lo.  O 

direito de educar é intransferível, mas o exercício não (GONÇALVES, 2016, p.414). 

Observa-se que o campo de atuação das duas esferas, Estado e família, deve 

estar bem delimitado, para que não venham a ocorrer interferências que possam 

comprometer de maneira significativa, os direitos e deveres desses dois entes. Trata-
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se de uma via de mão dupla, na qual é extremamente importante o respeito a cada 

um dos espaços de atuação (GONÇALVES, 2016, p.414). 

Nesse contexto, em respeito ao disposto na Constituição e ao poder familiar 

previsto no Código Civil em vigor, cabe ao Estado o papel maior de fiscalização do 

processo educacional, zelando para que a criança tenha um acesso garantido aos 

meios que lhe proporcionem um desenvolvimento intelectual e moral seguro, e uma 

formação letrada satisfatória. No entanto cabe a família decidir sobre o melhor método 

e modalidade de educação a ser empregado para a realização desse objetivo 

(GONÇALVES, 2016, p.414). 

Nesse interim a discussão sobre o homeschooling ganha novos contornos 

adentrando pontos que estão no cerne da discussão. A educação desenvolvida no 

âmbito doméstico torna-se favorável ao desenvolvimento de uma série de habilidades, 

dentre elas: disciplina de estudo, amadurecimento, desenvolvimento de novas 

estratégias de aprendizado, dentre inúmeras outras (POLITIZE, 2019). 

O papel do Estado como ente fiscalizador e garantidor dos meios necessários 

ao desenvolvimento intelectual reveste-se de uma importância fundamental. É 

necessário entender que garantir a educação não se resume a simples prestação de 

recursos financeiros, mas, a garantia de que os cidadãos poderão ter liberdade no 

momento de exercer o poder de escolha. Seja qual for o modelo de educação, 

institucionalizada ou na modalidade homeschooling, cabe ao Estado fornecer a 

instrumentalização legal para que modelos de educação que já são desenvolvidos por 

famílias brasileiras adentrem o campo da legalidade. Não há no Brasil um consenso 

quanto a aplicação do homeschooling. Fora do Brasil também não há ainda um 

consenso. Trata-se de um processo de amadurecimento que vai se moldando 

consoante o surgimento das necessidades advindas da nova sociedade globalizada 

(POLITIZE, 2019). 

As novas tecnologias aplicáveis a educação devem ser melhor exploradas, 

para que se torne cada vez mais possível atender as novas demandas. Estado e 

sociedade juntos, com atribuições bem definidas, caminhando em prol de um bem tão 

importante, qual seja, a educação (SEDUC, 2020).  

É necessário garantir uma plenitude no processo educacional, com liberdade 

de ação, poder de escolha e trâmite legal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O homeschooling não tem uma regulamentação específica no Brasil. No que 

tange a regramento é salutar destacar que não há lei normatizando nem impedindo a 

adoção desse método de ensino. Impera, até o momento, o que dispõe a Constituição 

Federal no art. 205. Em outras palavras, a prática do ensino doméstico no Brasil 

permanece na semilegalidade, posto que não há qualquer regulamentação da 

matéria. Toda a justificativa que se tem dado, inclusive, relativo ao âmbito jurídico, diz 

respeito às omissões e lacunas da legislação vigente (BOTO, 2018). 

O homeschooling é o tema central deste artigo e, portanto, importante foram 

os estudos sobre o papel da família e do estado no processo de educação das 

crianças. 

Desse modo, com vistas a responder à pergunta sobre o limite de atuação de 

cada uma das esferas, família e Estado, consideramos a investigação e análise 

quanto aos preceitos e normatizações estabelecidos pela Constituição Federal, 

Código Civil,  demais legislações pertinentes, bem como, pela bibliografia disponível.  

 

Nesse contexto urge a busca de caminhos para suprir essas lacunas existentes 

na legislação, com fins a equalizar os deveres da família e do Estado ao que se refere 

à educação das crianças, para que se possa atingir a concretização de uma 

verdadeira democratização das diversas modalidades de ensino, bem como do 

exercício do poder familiar. 

Pelo ordenamento vigente, resta evidenciado o dever atribuído aos pais no 

tocante a educação das crianças. Dever fundamental, que se encontra insculpido no 

art. 205 da Constituição Federal. Trata-se do dever inarredável de dirigir a educação 

e a criação dos filhos (BRASIL, 1988). 

Esse mesmo ordenamento atribui ao Estado o papel maior de fiscalização, no 

sentido de zelar pela garantia de acesso aos meios que possam fornecer uma 

educação letrada satisfatória (GONÇALVES, 2016, p.414). 

Há que se perceber uma nítida contradição entre as colocações postas, pois, 

ao mesmo tempo em que não existe uma proibição expressa quanto a adoção do 

homeschooling, há uma obrigatoriedade de matrícula das crianças em instituições de 
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ensino, sendo o seu descumprimento fiscalizado pelo poder estatal. Fato esse que 

impede uma livre adoção do homeschooling no país (POLITIZE, 2019). 

No entanto, ao longo deste estudo, um outro fato que restou bastante 

evidenciado foi a necessidade de critérios rígidos para normatizar a prática do 

homeschooling, pois, é preciso garantir que o direito a adoção desse modelo não seja 

utilizado para mascarar possíveis tentativas de manter crianças a margem do 

processo educacional, livrando-se da fiscalização do Estado. Haja visto, que nesse 

tipo de situação a família tem uma liberdade de ação bem maior, o que pode ser 

utilizado de forma muito benéfica, caso seja esse o intento, ou acarretar enormes 

prejuízos caso seja conduzido de forma errônea, o que de uma forma ou de outra 

exigirá uma fiscalização ostensiva do poder estatal. 

Em outra vertente, há uma necessidade latente de acompanhar o processo 

tecnológico pelo qual vem atravessando a sociedade atual. Não há como negar o 

surgimento e a evolução das novas tecnologias.  

O entendimento e a inserção nesse processo revolucionário, passa por uma 

adequação da legislação no sentido de lançar novos olhares sobre questões que 

assumiram novas proporções e clamam por amparo e normatização judicial.    

Cientes das limitações deste trabalho diante da vasta possibilidade de 

ampliação dos horizontes, tem-se uma tentativa de resposta aos questionamentos 

propostos à luz de referenciais teóricos disponíveis. 

Trata-se de uma contribuição a esse universo de pesquisa que busca caminhar 

sempre no sentido de abrandar as inquietações que são latentes no ambiente 

acadêmico e que acabam contribuindo para manter acesa a chama da pesquisa e da 

produção acadêmica. 
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