
té onde vai o direito da 
família de escolher o 
tipo de educação que 

quer dar a seus filhos? A discus
são, antiga no Brasil e em diver
sos outros países, pode esquentar 
por aqui. Ao mesmo tempo em 
que tramita um Projeto de Lei 
para regulamentar a prática do 
homeschooling no país, aumenta o 
número de famílias que aderem à 
educação domiciliar, mesmo fora 
da lei. O próprio ambiente escolar 
tem contribuído para isso: as mo
tivações pedagógicas e as alegações 
de que o ensino regular ou o am
biente de aprendizado convencio
nal é pobre e ineficaz são algumas 
das justificativas dos pais brasilei
ros que optam pela educação em 
casa. Mas, e o efeito dessa prática 
na aprendizagem dos alunos? 

Com 37 anos de profissão, a 
doutora em Educação da Pontifí
cia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RGS), Hele
na Sporleder Cortes, destaca que 
o ensino não é apenas o ato de 
aprendizagem em sala de aula. "É 
aprender a ser cidadão. A convi
ver com o outro. É saber, ter, fa
zer e conviver, como nos lembra 
a Unesco em seus preceitos sobre 
educação", enfatiza Helena. 

Para a professora, por mais com
petentes que sejam os pais nesse 
processo de ensino apartado da 
escola, ensinar é uma prática e exi
ge formação. "Quais serão os cri
térios de supervisão? Qual será a 
competência necessária dos pais?", 
questiona-se Helena sobre o tema. 
Isso, sem contar com o fato de a 
educação contribuir para a cons
trução da identidade da criança. 
"Numa escola, o colega em sala de 
aula é seu par horizontal; os adul
tos são a relação vertical, de hie
rarquia, dinâmicas fundamentais 
na formação", completa. 

O Q U E DIZ A LE I 

Atualmente, no Brasil, pais ou 
responsáveis por crianças que não 
estejam regularmente matriculadas 
na Educação Básica estão sujeitos 
a punições como multa e perda da 
guarda dos filhos. 

Não matricular crianças no ensi
no fundamental, dos 6 aos 14 anos, 
é considerado abandono intelectual 
pelo Código Penal Brasileiro. O ar
tigo 246 prevê que: "Deixar, sem 
justa causa, de prover à instrução 
primária de filho em idade escolar: 
a pena é de detenção, de 15 dias a 
um mês, ou a aplicação de multa". 

Pela Constituição brasileira é 
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dever do Estado e dos pais ou res
ponsáveis garantir o ensino regular 
às crianças e aos adolescentes de 4 
a 17 anos. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), alterada 
recentemente para a matrícula a 
partir dos 4 anos, reforçam a obri
gatoriedade. 

Segundo a advogada da organi
zação Ação Educativa, Ester Rizzi, 
as decisões judiciais concedidas 
no Brasil em relação a esse caso 
costumam variar entre: autorizar o 
homeschooling, determinar a matrí

cula em escola regular, determinar 
uma multa ou destituir a guarda 
dos pais, transferindo as crianças 
para um parente/ abrigo. "Nunca 
vi ninguém ser preso por crime de 
abandono intelectual", diz. 

Apesar de ser uma prática negada 
pela legislação brasileira, de acordo 

O PL 3.179/2012 é de autoria do deputado 

federal LincolrrPortela (PR/MG). Em suma, 

acrescenta um parágrafo ao art. 23 da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 1996, para 

dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar 

da Educação Básica. Apresentado em 8 de 

fevereiro de 2012, na Câmara dos Deputados, 

foi levado à Comissão de Educação e Cultura 

da Câmara para ser julgado. Em setembro, o 

deputado Maurício Quintella Lessa (PR/AL), seu 

relator, apresentou relatório final que deveria 

ter sido avaliado pelos demais membros da 

Comissão. Porém, antes de isso acontecer, 

Quintella saiu da relatoria do projeto para assumir 

o cargo de 32 secretário na Câmara. Com isso, a 

tramitação do PL ficou parada à espera de novo 

relator. "Agora, temos um nome para assumir a 

relatoria. Será o deputado Stepan Nercessian, 

do PPS do Rio de Janeiro", informa o deputado 

federal Lincoln Portela (PR/MG), contumaz 

defensor do ensino domiciliar. 
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com dados da Associação Nacional 
de Ensino Domiciliar (Aned), exis
tem no Brasil mais de 800 famílias 
praticantes da educação em casa. 
No final da última década, eram 
cerca de 300. Minas Gerais é o es
tado com maior concentração de 
pessoas praticantes do homeschoo-
ling, com mais de 250 famílias. E 
a cidade de Governador Valadares 
concentra o maior número delas. 

As famílias que, de fato, levam à 
frente a educação domiciliar utili
zam a portaria do MEC n° 10 de 
23 de maio de 2012 para evitarem 
as consequências legais. O texto 
determina que a certificação pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) não pressupõe a frequên
cia em escola pública para efeito 
de concessão de benefícios de pro
gramas federais. Qualquer pessoa 
acima dos 18 anos, tendo ou não 
frequentado a educação formal, 
está apta a obter certificação de 
conclusão do ensino médio se al
cançar a pontuação necessária na 
prova do Exame. 

O N O V O P R O J E T O 

O Projeto de Lei 3.179/2012 
pretende mudar esse cenário, des
criminalizando a não matrícula. 
O texto deveria ser apreciado pela 
Comissão de Educação no final 
de abril. Geralmente, projetos de 
lei levam seis anos para passar por 
todos os trâmites da Câmara e do 
Senado antes de serem aprovados. 

Autor do Projeto de Lei que re
gulamenta o ensino fora da escola, 
o deputado federal Lincoln Porte
la (PR/MG) diz ter se sensibilizado 
pelo fato de as famílias praticantes 

da educação domiciliar serem cri
minalizadas. "Precisamos garantir 
a essas pessoas o direito de exercer 
sua opção por educar seus filhos 
em casa. Ao fazerem isso, elas não 
estão negligenciando a educação. 
Estão adotando, apenas, um cami
nho", justifica. 

Formado em Teologia e presi
dente da Igreja Batista Solidária, 
sediada em Belo Horizonte (MG), 
quando fala do assunto, Porte
la defende, insistentemente, que 
essa seria apenas mais uma mo
dalidade de ensino. "O PL não é 
para colocar o ensino domiciliar 
como modelo único, dominante, 
de massa ou para se contrapor ao 
ensino formal, tradicional. É para 
criar possibilidades para os pais 
educarem seus filhos da maneira 
que considerem a mais adequada". 

Quando questionado, contudo, 
sobre como é possível acontecer o 
convívio entre a educação formal 
e a domiciliar, por exemplo, como 
haveria fiscalização sobre esse 
modelo de ensino, ele ainda não 
tem respostas conclusivas. "Temos 
muito diálogo pela frente." E es
boça o que poderia ser uma forma 
de fiscalização. "Avaliações do go
verno trimestrais, semestrais, ou 
anuais. Essas são questões que 
ainda precisam ser reguladas." 

RESISTÊNCIA I N T E R N A 

O deputado Portela tem dois fi
lhos, ambos advogados. Nenhum 
deles, entretanto, foi educado pelo 
modelo domiciliar. "Faltou tempo 
a mim e a minha esposa para as
sumirmos essa responsabilidade", 
comenta. 

Alexandre Magno Fernandes 
Moreira tem dedicado tempo à 
educação de sua filha. Ele é ba
charel em direito, professor uni
versitário, procurador do Banco 
Central, mas trabalha hoje para 
o Ministério da Educação, onde 
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atua na Coordenadoria de Lici
tação, Contratos e Convênios na 
área Jurídica. Alexandre é, tam
bém, o diretor jurídico da Aned, 
onde advoga, como enfatiza, pro 
bono (atividade voluntária). Autor 
de Homeschooling: uma alternativa 

constitucional à falência da educação 

no Brasil, de agosto de 2008, Ale
xandre é pai de Luísa, hoje com 
4 anos de idade. "Aos 3 anos e 
meio ela pegou um papel e lápis e 
escreveu o nome dela", diz o pai-
-educador. 

Alexandre tomou conhecimento 
desse modelo de educação quando 
Luísa tinha apenas meses de vida. 
"Passei, então, a alfabetizá-la, esti
mulando o contato com as letras", 
relembra. Mas a primeira resistên
cia à possibilidade de educar a filha 
em casa foi demonstrada por sua 
esposa (hoje ex-mulher). "Hou
ve certo desgaste, ela não aceitava 
nossa filha educada integralmente 
de forma domiciliar. Daí, optei por 

Segundo a pesquisa Escola? Não, obrigado: 

um retrato da homeschooling no Brasil, de 

André de Holanda, em pelo menos 63 países a 

homeschooling não é proibida expressamente por 

lei. Em muitos deles a legislação é vaga, em alguns, 

contraditória - sendo interpretada diversamente 

por juristas, políticos e famílias. Estima-se que a 

maior população de crianças educadas em casa 

esteja nos Estados Unidos - 2,04 milhões. Entre 

os países com maiores populações que praticam 

a educação domiciliar estão os anglo-saxões, 

aparecendo Estados Unidos, África do Sul, Reino 

Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia na lista 

das dez maiores. Há poucos registros de famílias 

praticantes nas Américas Central e do Sul e no 

continente africano. Nos países em que a educação 

domiciliar é proibida, há casos de pais multados, 

presos e que perderam a custódia dos filhos. 

uma educação domiciliar comple
mentar", relata. 

Segundo o pedagogo e pesqui
sador Fábio Schebella, orienta
dor pedagógico para as famílias 
interessadas e praticantes do en
sino domiciliar, há uma grande 
variedade de motivos que levam 
alguém a decidir pelo ensino em 
casa. "Porém, há três eixos pre
ponderantes. São eles: impossibi
lidade física e/ou geográfica de fre
quentar uma instituição escolar; 
a busca por uma qualidade edu
cacional superior; e o desejo de 
instruir os educandos conforme as 
opções ideológicas, filosóficas, po
líticas e/ou religiosas da família." 

EXPERIÊNCIAS N E G A T I V A S 

A pesquisa Escola? Não, obriga

do: um retrato da homeschooling no 

Brasil, monografia apresentada, 
em 2012, por André de Holanda, 
sociólogo pela Universidade de 
Brasília (UnB), confirma a per
cepção. O estudo é uma pesquisa 
demográfica com mais de 60 pais 
que educam os filhos em casa 
no Brasil. A maioria considera o 
ambiente de socialização escolar 
nocivo e, nas entrevistas, todos 
citaram experiências negativas so
fridas da parte dos filhos ou deles 
mesmos nas escolas (veja quadro 
na página anterior). 

De modo complementar (mas 
não menos importante), relata 
André, aparecem as motivações 
pedagógicas e as alegações de que 
o ensino regular ou o ambiente de 
aprendizado convencional é pobre 
e ineficaz (não necessariamente 

segundo parâmetros religiosos e 
morais). André enfatiza, entretan
to, que o método de amostragem 
utilizado não permite generali
zações para toda a população de 
homeschoolers no Brasil. "No meio 
acadêmico, falamos que a amos
tragem foi por conveniência e que 
a pesquisa foi autosselecionada, 
ou seja, foram os próprios pais 
que decidiram se iriam ou não 
participar", explica. 
Já no caso dos Estados Unidos 

- país com a maior população de 
estudantes domiciliares do mun
do (veja box ao lado) - a principal 
motivação dos pais para tirar os fi
lhos da escola é religiosa ou moral -
36% segundo a pesquisa de André, 
citando o National Center for Edu-

cation Statisti.es. Em segundo lugar 

vem "preocupação com o ambiente 
das escolas regulares", com 21%. 

Para Schebella, apesar de o 
Brasil enfrentar tantos problemas 
educacionais, a homeschooling não 

é, necessariamente, a saída defi
nitiva para todos. "Cada família e 
cada educando possui demandas, 
características educacionais que 
precisam ser consideradas ao se 
optar pelo gênero e modalidade de 
ensino. Dessa forma, o ensino em 
casa pode ser a solução para um 
grande número de famílias, mas 
talvez não o seja para todas." 

Par a professora Helena Cortes, 
o ensino domiciliar ainda é inex
pressivo no país, mas não invisí
vel. "Como educadores temos de 
estar preparados para essa forma 
de ensinar [para um possível cres
cimento]", reflete. 
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http://Statisti.es
Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 193, p. 98-102, maio 2013.




