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Apresentação

A Comissão de Legislação Participativa – CLP realizou, em 12 de 
junho de 2013, uma reunião de Audiência Pública para debater a moda-
lidade de ensino intitulada “Educação Domiciliar”.

O tema em questão foi proposto pela Associação Nacional de Educa-
ção Domiciliar (Aned), por meio da Sugestão n. 60, de 2013, a qual tive 
o privilégio de relatar.

Em razão de o tema ser ainda pouco conhecido pelos brasileiros, en-
tendo que debater a educação domiciliar, com autoridades e estudiosos 
do assunto, foi a forma encontrada pela CLP de levar à sociedade um 
conhecimento mais aprofundado da matéria.

Vale mencionar que sou um entusiasta dessa modalidade de ensino e 
que busco a regulamentação dessa matéria. Por oportuno, registro que 
tramita nesta Casa o Projeto de Lei n. 3.179, de 2012, de minha autoria, 
que dispõe sobre a possiblidade de oferta domiciliar da educação básica. 

Foram vários os depoimentos a respeito dos benefícios da educação 
domiciliar, inclusive relatados por crianças e adolescentes que partici-
pam dessa modalidade de ensino, o que emocionou alguns participantes 
da Audiência Pública.

As questões legais que disciplinam a educação em nosso País foram 
debatidas, bem como o importante papel da família no desenvolvimento 
do conhecimento.

Ademais, o contexto histórico da educação domiciliar no Brasil e no 
mundo foi abordado pelos palestrantes, os quais trouxeram experiên-
cias concretas a respeito do tema proposto.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também foi lembrada 
pelos participantes, principalmente no que diz respeito à participação 
dos pais na educação dos filhos, sendo destacada a seguinte assertiva 
daquela Declaração: “os pais têm prioridade no direito de escolha do 
gênero de educação a ser ministrada a seus filhos”.
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Tenho a convicção de que este trabalho, produzido por uma Comis-
são que se propõe a debater de forma democrática e participativa as-
suntos de relevante interesse social, servirá para subsidiar os estudos 
de todos aqueles que buscam esclarecimento a respeito da educação 
domiciliar.

Deputado Lincoln Portela (PR/MG)
Presidente



13

Participantes

1. ALEXANDRE MAGNO FERNANDES MOREIRA – Diretor Jurí-
dico da Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned)

2. ANDRÉ DE HOLANDA PADILHA VIEIRA – Sociólogo
3. EDISON PRADO DE ANDRADE – Faculdade de Educação da Uni-

versidade de São Paulo (USP)
4. ELIZÂNGELA TREMÉA FELL – Advogada, doutora em educação 

pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, profes-
sora e pesquisadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste)

5. FÁBIO STOPA SCHEBELLA – Pedagogo e educador
6. GILMAR FERREIRA DE CARVALHO
7. KARENINA THOMAS
8. MEMÉLIA MOREIRA – Jornalista
9. RAFAEL SATURNINO DE MORAES
10. REMI CASTIONI – Professor da Faculdade de Educação da Uni-

versidade de Brasília
11. RICARDO IENE SANTOS DIAS – Diretor de Relações Institucio-

nais da Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned)
12. SÉFORA AZEVEDO SILVA – Defensoria Pública Federal
13. SÉRGIO LUIZ CUSTÓDIO DE CARVALHO
14. SÉRGIO MURILO DE LIMA CARVALHO 



15

Audiência Pública 
Educação Domiciliar – 12/6/2013

Foto: Sefot/Secom

SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Sras. e Srs. Parla-
mentares, senhoras e senhores, agradeço a presença a todas e a todos e 
declaro aberta a audiência pública destinada a debater o tema Educa-
ção Domiciliar, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados, em atendimento à Sugestão nº 60, de 2013, de 
autoria da Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned).

Esta atividade, também, faz parte de um bate-papo virtual, em tem-
po real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os Deputados e 
os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real, 
acessível pela página da Comissão no endereço www.camara.gov.br/clp.
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Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, a Comissão de Legisla-
ção Participativa debate hoje o tema Educação Domiciliar no Brasil. Esta-
mos aqui para conhecer as vantagens dessa modalidade de ensino, entender 
as polêmicas que envolvem o tema e a necessidade de regulamentação para 
torná-la uma opção segura do ponto de vista jurídico para as famílias.

Gostaria de louvar a Sugestão nº 60, de 2013, apresentada pela Asso-
ciação Nacional de Educação Domiciliar, que propôs a realização dessa 
audiência pública.

A Comissão de Legislação Participativa acolheu essa iniciativa a partir 
do relatório favorável, apresentado por mim, o que não poderia ser dife-
rente por dois aspectos centrais. O primeiro vincula-se à própria razão de 
ser desta Comissão, que foi criada com o objetivo de facilitar a participa-
ção da sociedade no processo de elaboração participativa, legislativa.

Através da CLP, a Câmara dos Deputados abre à sociedade civil um 
canal de acesso ao sistema de produção de normas, convidando o ci-
dadão comum e as entidades representativas da sociedade civil a levar 
diretamente ao Parlamento sua percepção dos problemas, demandas e 
necessidades da vida cotidiana. 

O segundo aspecto tem a ver com as minhas convicções pessoais: 
sou autor do Projeto de Lei nº 3.179, de 2012, que dispõe sobre a possibi-
lidade de oferta domiciliar da educação básica. Por óbvio, sou entusiasta 
dessa modalidade de ensino. Não obstante, parece-me razoável que o 
tema aqui apresentado seja colocado para toda a sociedade brasileira.

Também é importante que suas principais características venham à 
tona com clareza, de modo a ajudar na construção de consensos. Não 
vejo, portanto, melhor espaço para que este debate ocorra do que no 
Parlamento, do que na Câmara dos Deputados, do que nesta Comissão 
de Legislação Participativa. Não pretendo, neste momento, entrar em 
questões de fundo da educação domiciliar ou em aspectos estatísticos 
relacionados à sua disseminação no Brasil e em vários países do mundo.

Nossos convidados, certamente, enriquecerão a visão de todos sobre esse 
tema, a partir de informações colhidas na experiência prática e em estudos.

Gostaria apenas de destacar um aspecto relevante no que diz respeito 
ao histórico recente da legislação educacional. Em 1971, o ensino obrigató-
rio contemplava os quatro anos do chamado curso primário. Após 1971, o 
ensino obrigatório de 1º Grau passou à duração de 8 anos. Em 2006, a Lei 
nº 11.274 determinou que o ensino fundamental tivesse duração de 9 anos, 
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com antecipação do ingresso na escola para os 6 anos de idade. Com a pro-
mulgação da Emenda Constitucional nº 59, em 2009, o ensino obrigatório 
passou a abranger uma faixa etária ainda maior, dos 4 aos 17 anos, com 
previsão de implantação progressiva no País até 2016.

Trata-se de um período bastante amplo da vida dos filhos das famí-
lias brasileiras. É, portanto, mais um ponto que deve estar presente na 
reflexão que estamos fazendo hoje aqui. Considerando os fatos atuais, 
parece-me bastante oportuno analisar e formar novos juízes sobre essa 
modalidade de ensino: a educação domiciliar.

Saúdo mais uma vez a Associação Nacional de Educação Domiciliar 
pela iniciativa e desejo às senhoras e aos senhores um profícuo debate.

Muito obrigado.
Convido para comporem a Mesa de exposições Ricardo Lene Dias, Di-

retor de Relações Institucionais da Aned; Remi Castioni, Professor-Pes-
quisador da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB); 
Fábio Schebella, pedagogo e educador; Alexandre Magno Fernandes Mo-
reira, Diretor-Jurídico da Aned; André de Holanda, sociólogo; Dra. Séfora 
Azevedo, representante da Defensoria Pública Federal. A Dra. Elizângela 
Treméa Fell, Doutora em Educação, chegará mais tarde, porque o seu voo 
atrasou – a culpa é da Copa das Confederações.

Quero registar também a presença de Indira Ernesto Silva Quares-
ma, ilustre Conselheira da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Distrito Federal, que representará essa entidade no evento. 
Obrigado, Dra. Indira. S.Sa. preferiu não compor a Mesa e assistir a ses-
são, representando a OAB, que ontem lançou a sua agenda legislativa 
para a Nação brasileira.

Não sei se o Deputado Paulo Freire e o Deputado Waldir Maranhão 
gostariam de se manifestar no início ou no final. O Deputado Paulo 
Freire é Deputado Federal pelo PR de São Paulo e é Presidente da Frente 
Parlamentar Evangélica.

O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE – Sr. Presidente, eu quero cum-
primentar V.Exa. e todos os palestrantes que aqui estão.

Eu só quero dar a importância devida a esta audiência concernente à 
educação domiciliar, que é algo pelo qual já estamos lutando há muito 
tempo nesta Casa. Eu acho muito importante este debate. Depois de 
ouvir as exposições, usarei da palavra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Obrigado.
Deputado Waldir Maranhão, do Partido Progressista do Maranhão, 

como já bem diz o nome. Ele é professor, educador, diretor e reitor.
O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO – Sr. Presidente, quero 

parabenizar V.Exa. por dar vida a esta Comissão. Diante da rotina e da 
carga de trabalho semana após semana, V.Exa. consegue mobilizar os 
Deputados e convocar a sociedade brasileira para interagir conosco.

Atento à composição da nossa Mesa, certamente há um despertar para 
poder compreender com maior profundidade esse exercício do aprendi-
zado dentro de uma dialética de romper paradigmas, até porque, quan-
do este tema foi debatido na Comissão de Educação tempos atrás, este 
Parlamentar teve posição divergente. Entretanto, neste novo momento, 
com novo olhar, espero recolher melhor as contribuições para refletir e 
poder, quem sabe, doravante, a partir deste embate, desta ampliação de 
horizonte, passar a convergir de forma positiva para a superação deste 
tema e recolocar na Casa este tema tão importante, quando nós estamos 
por discutir a questão do Plano Nacional de Educação (PNE) no plenário 
e estamos por discutir, no âmbito dos royalties, a questão dos 100% para 
a educação. Na conjuntura das inserções e proposições, certamente é um 
caminho novo para enriquecer a todos nós, Deputados, e, em particular, 
fortalecer o papel da Academia, tão bem aqui espelhada nesta Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Obrigado, 
Deputado Waldir Maranhão. Só de tê-lo com esse posicionamento de 
rever posições, de procurar conhecer um pouco mais, como V.Exa. tem 
feito desde o primeiro dia em que eu lhe coloquei uma apostila na mão 
e lhe falei sobre este trabalho, nós nos enriquecemos e somos incenti-
vados a continuar este trabalho, que é amplamente constitucional, não 
fere a Constituição em nada.

A nossa Constituição não especificou quais seriam os poderes ou os 
deveres da família em relação à escola, porque diz apenas que é dever 
da família e do Estado. Mas não diz qual é a participação dos pais, se 
a participação dos pais seria ajudar os filhos a fazerem o “para casa”, se 
seria levá-los de carro para a escola e apanhá-los em casa. Nós ficamos 
neste limbo, porque os pais têm toda a liberdade constitucional – esta-
mos num Estado Democrático de Direito – de participar dessa maneira. 

Mas isso é uma discussão que vamos fazer fluir aqui, por esta Casa, 
pelo plenário. Nós sabemos que as coisas aqui costumam demorar a acon-
tecer, mas as coisas nossas estão acontecendo muito bem. Hoje, inclusive, 
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o pessoal já esteve em plenário. Terminando aqui, gostaríamos que o pes-
soal fosse a plenário também. Os seguranças da Casa já estão avisados. 
Pela maneira ordeira e decente de vocês se comportarem, o que, claro, não 
me surpreende em nada, quero parabenizá-los. Então, estaremos apren-
dendo junto com eles também essa questão da educação domiciliar. 

Quero salientar a presença do nobre Deputado Padre José Linhares, 
que sempre tem participado nesta Casa. É um homem ativo e do bem, 
que luta pelo bem, que luta pela família e que luta pelo Estado brasileiro. 
Temos aqui então o Deputado Waldir Maranhão ao lado de um pastor, à 
sua direita, e de um padre, à sua esquerda. Então, nós estamos bem aqui, 
os católicos, os evangélicos, protegidos pelos vossos pastores.

Padre José, este é o inicio de uma audiência pública sobre educação 
domiciliar. Eu abri aos Parlamentares a oportunidade de se manifesta-
rem, de dizerem alguma coisa neste início. Caso queiram fazer uso da 
palavra depois também, tenham a liberdade.

Deputado Padre José, caso queria usar da palavra, por favor, ela está 
aberta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES – Meu nobre Deputado, o tra-
balho de V.Exa. aqui nesta Casa não é desconhecido da maioria. Sobre-
tudo nós, V.Exa. e eu, estamos aqui há quase 24 anos e trabalhamos 
sempre, eu diria, olhando para o bem comum, olhando para o bem-estar 
da nossa comunidade, da nossa população. 

V.Exa. levanta este tema da educação domiciliar, e eu acho que ele 
tem um espectro tão amplo, porque, realmente, em primeiro lugar, não 
é reconhecido pela grande maioria da população brasileira. E sem essa 
educação domiciliar, é difícil haver o que eu chamo de “estrutura basilar 
de uma sociedade”, que é a família. Sem a família, nós estamos vendo 
este desastre que está a acontecer, que eu chamaria de epidemia socio-
lógica, com tudo isso que por tantas vezes nós temos discutido, com o 
crack dominando todo o País, tornando-se algo quase invencível. 

Quando nós levantamos, por exemplo, no trabalho das Comissões, 
esse esforço coletivo das comunidades terapêuticas, muitas vezes nós 
encontramos resistência a essas comunidades terapêuticas. O Governo 
por si só não é capaz de resolver o problema. Faz-se necessário as igrejas 
todas se reunirem, com as suas forças espirituais. 

Lá onde eu milito, em uma cidade pequena, a cidade de Sobral, há du-
zentos e poucos mil habitantes, e nós temos uma fazenda com 80 drogados. 
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E como é difícil a gente trabalhar, porque os recursos são mínimos para que 
a gente leve àquele povo uma equipe multidisciplinar, para lhes dar uma 
condição de recuperação. E quando eu vou até a fazenda e vou dialogar com 
aqueles nossos irmãos, que eu chamo de “vítimas” – eles não são réus, são 
vítimas –, eu sempre saio com a seguinte constatação: faltou a educação 
domiciliar. Faltou a presença do pai. Faltou a presença da mãe. Faltou o que 
eu chamo de ninho, de onde nasce realmente a criança que vai brotar e ser 
um cidadão de amanhã.

Eu diria que nós estaremos solidários. V.Exa. é uma pessoa que sempre 
tem ideias brilhantes, e nós estamos ao seu lado. Para qualquer atividade 
que V.Exa. achar que pode desempenhar aqui dentro desta Casa, conte 
aqui com este seu velho companheiro de longas datas e longas batalhas, 
batalhas essas que muitas vezes são encetadas com muita dificuldade.

Parabéns a todo este auditório! Quero dizer-lhe que a ideia é tão bri-
lhante que a gente não vai absolutamente deixá-la morrer.

Muito obrigado pela sua participação.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Obrigado, 

Deputado Padre Zé. V.Exa., brilhante como sempre. Lembro que o Va-
ticano já se manifestou algumas vezes em favor da educação domiciliar. 

Também ao seu lado está o Padre Ton, Presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Povos Indígenas, que trabalha com as minorias, 
assim como vocês são minorias.

As Comissões de Legislação Participativa e de Direitos Humanos 
desta Casa vão começar a se voltar um pouco mais para isso, porque 
quem trabalha com educação domiciliar também representa as mino-
rias. Minorias de certa forma excluídas, processadas, marginalizadas. 

E nada mais absurdo do que dizer que educação domiciliar é aban-
dono intelectual. Eu já ouvi bobagens na minha vida. Já ouvi bobagens, 
mas como esta eu nunca ouvi na minha vida em relação à educação.

Então, parabéns a todos vocês.
Muito obrigado, Padre Zé.
Com a palavra o Deputado Padre Ton.
O SR. DEPUTADO PADRE TON – Boa tarde a todos e todas. 
Gostaria de elogiar o Deputado e Presidente da nossa Comissão, Lincoln 

Portela, pela autoria deste encontro para discutirmos a educação domiciliar. 
Eu me interesso primeiro em ouvir e participar do debate. Aqui na Câmara 
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eu presido a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, e vocês 
estão acompanhando esse embate, essa discussão em âmbito de Brasil.

Ainda há pouco, eu participei de uma reunião na UnB com os estu-
dantes indígenas de diferentes etnias. Muitas vezes, vem uma enxurrada 
de críticas aos povos indígenas, às famílias indígenas. Ali eu encontrei 
mais de sessenta estudantes do Amazonas, do Pará, do Nordeste, do Sul, 
estudantes de Medicina, Enfermagem, Engenharia, Agronomia. Pediam 
o apoio da Câmara, da Frente, em relação às bolsas, porque eles têm uma 
dificuldade muito grande.

Como nós estamos falando da família, do domicílio, eles têm a difi-
culdade do domicílio aqui, porque a cidade é muita cara, principalmente 
agora, nestes momentos preliminares de Copa do Mundo. Eles recebem 
uma bolsa da Fundação Nacional do Índio (Funai) e ficaram dois meses 
sem receber. Tiveram que fazer uma manifestação, acampar dentro da 
Funai, para que isso fosse renovado. Agora essa responsabilidade passa 
para o Ministério da Educação (MEC).

Muitas vezes, nós, Parlamentares, não temos informação, até para 
qualificar o nosso discurso, de quantos alunos indígenas, nas univer-
sidades de São Paulo, por exemplo, ou de Santa Catarina, de Rondônia, 
meu Estado, estão tendo a oportunidade de ocupar as vagas das cotas, 
que foram uma conquista da nossa democracia.

Portanto, é louvável a audiência pública. Eu vou me dedicar a ouvir, 
para aprender e também para poder defender essa tese. 

Agradeço ao Deputado Lincoln Portela. Ele foi muito importante 
neste momento do Abril Indígena, em que os índios ocuparam o plená-
rio da Câmara. E ocuparam com legitimidade, porque os indígenas são 
cerca de 900 mil no Brasil, já foram 5 milhões. Eles foram dizimados 
quando Cabral se perdeu e chegou ao Brasil. Ele não descobriu o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Desculpe-me, 
invadiu.

O SR. DEPUTADO PADRE TON – Invadiu. Chegamos a ter 300 mil 
indígenas, depois passamos para 500 mil e, diante de todos os sofrimen-
tos, hoje são quase 900 mil indígenas.

Ali o Presidente da Câmara criou uma mesa de negociação. Sema-
na que vem vamos ter momentos importantes aqui durante os 3 dias 
em que nós vamos discutir a constitucionalidade ou não da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 215 e também vamos discutir os projetos 
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de lei (PL) relacionados à indenização por ocupação de terras indígenas. 
Isso vai ser importante. Eu convidei também esses estudantes indígenas 
da UnB para aqui participarem e fazerem o debate. 

Sempre digo que a educação é muito importante. Nós só seremos 
uma grande Nação priorizando a educação. Foi aprovado pela Câmara 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para educação, e isso está no Sena-
do. Esperamos que o Senado não retroceda. Está no papel, mas a gente 
precisa cumprir isso na prática. Na prática!

Eu sou de Rondônia, e nós estamos há quase um mês em greve na 
educação no meu Estado. Há greve da Polícia Civil, greve da educação, 
greve do sistema penitenciário, porque o nosso sistema penitenciário é 
um dos outros grandes gargalos e problemas do nosso País.

Portanto, parabéns! Espero que a gente possa fazer um grande debate 
e colher novas ideias para enriquecer as discussões aqui dentro do Par-
lamento brasileiro.

Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e todas. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Obrigado, Padre 

Ton. Nós já estamos marcando inclusive uma audiência com a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para conversarmos sobre 
essa matéria.

Passamos agora, então, às regras de condução dos trabalhos desta 
Mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo 
de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 
5 minutos e 2 minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os 
debates, passando a palavra primeiramente aos Parlamentares inscritos 
e depois aos demais participantes.

Informo que, após as exposições dos debatedores, a palavra será fran-
queada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamen-
to ou intervenção, favor fazerem suas inscrições com os servidores da 
Comissão.

Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste mo-
mento teremos a honra de ouvir os membros da Mesa.

Passo a palavra ao Sr. Ricardo Iene Dias, Diretor de Relações Institu-
cionais da Aned, para sua exposição.

V. Sa. dispõe de até 15 minutos.
O SR. RICARDO IENE DIAS – Boa tarde a todos.
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Eu queria relatar aqui a vocês uma alegria e uma tristeza. A alegria é 
de vê-los todos aqui, de ver aqui representados os Estados de Santa Ca-
tarina, do Paraná, de São Paulo, capital e interior, do Espírito Santo, de 
Minas Gerais e da Bahia. Estou muito feliz, estou muito alegre, porque 
este dia chegou e que vocês, com coragem, enfrentaram a estrada. Veio 
um ônibus trazendo quase 60 pessoas de lá de Minas Gerais. Enfrenta-
ram 700 quilômetros de estrada e estão aqui. Gostaria de dizer a vocês 
que nós estamos construindo a história, nós estamos construindo a his-
tória da educação domiciliar no Brasil.

Eu disse aos meus filhos que no futuro eles vão poder olhar para trás 
e dizer assim: “Eu fiz parte dessa história, da construção dessa história”. 
Então, quero que vocês se alegrem com isso. 

A tristeza que eu queria relatar aqui, queria que fosse registrada, 
ocorre sempre que me telefona um pai ou uma mãe – eu recebo tele-
fonemas de pais de todo o Brasil – preocupados em serem processados 
por uma interpretação da lei. Tenho muita tranquilidade para dizer isso, 
porque sou uma pessoa sujeita a autoridades, reconheço uma autoridade 
quando vejo uma. Eu sempre oriento os pais a tratarem muito bem os 
conselheiros tutelares, os oficiais de Justiça, os promotores públicos, a 
abrirem suas casas para essas pessoas e mostrarem que eles não têm 
nada a esconder. E eles têm feito isso, senhores.

A minha tristeza é porque muitas famílias aqui não só têm sido pro-
cessadas – aqui neste auditório há famílias processadas –, mas têm sido 
ameaçadas, e isso é inaceitável. Como cidadão brasileiro, contribuinte... 
São famílias que eu conheço. Eu tenho andado pelo Brasil, eu tenho ido 
às casas dessas pessoas. São pessoas de bem, e elas não podem ser ame-
açadas. Você não pode chegar à casa de um pai, perdoem-me a emoção, 
e dizer a ele que você pode tirar a guarda dos filhos dele ou mandá-lo 
para a cadeia pelo simples fato de ele estar cuidando dos filhos. Fica aqui 
o meu registro. 

Talvez o meu discurso, vocês já viram, seja o mais emocional de to-
dos, em primeiro lugar, porque sou sentimental e, em segundo lugar, 
porque o que trago aqui não é a experiência de outrem, não é um estudo 
acadêmico. Aqui há vários acadêmicos muito mais competentes do que 
eu, e há outras pessoas que poderiam estar aqui, mas eu trago a expe-
riência de um pai que está fazendo a educação domiciliar, que sou eu, e 
de muitas famílias pelo Brasil que estão fazendo educação domiciliar.
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Eu gostaria, e ficaria muito satisfeito, se depois da minha fala eu pudes-
se ter ajudado a esclarecer aos senhores o que é de fato educação domici-
liar. Mas para todos que me ouvem, é preciso me ouvir sem preconceitos. 
Como eu disse a vocês, eu não tenho títulos – de formação, eu sou publici-
tário –, mas eu estou aqui não só como Diretor de Relações Institucionais 
da Aned, mas principalmente como um pai, um pai de família.

Eu queria dizer que, para a gente entender muito bem o processo de 
educação domiciliar, precisamos “desescolarizar” a nossa mente. Está no 
inconsciente coletivo a questão de que a escola faz parte da nossa socie-
dade, mas não foi sempre assim. Nem sempre a escola como conhecemos 
hoje fez parte da nossa sociedade. Aliás, a escola como conhecemos hoje, 
com aquela disposição, com um quadro, um giz, o professor ou a professo-
ra e as cadeiras enfileiradas não tem mais de 2 séculos, e a humanidade vi-
veu muitos séculos antes disso, sem esse tipo de escola. Então, precisamos 
abrir a nossa mente para entender que a educação não é feita só na escola.

(Segue-se exibição de imagens.)
Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 12 anos. Eu pedi à minha 

filha, em uma das palestras em um dos Estados a que fui, que ela fizesse 
uma apresentação para que outros jovens e outros pais que quisessem 
conhecer soubessem como alguém que é educado em casa pensa. Reti-
rei uma frase da apresentação dela e coloquei aqui, porque acho que ela 
nos norteia nesse sentido: “Você não precisa de uma escola para estudar 
nem de um professor para aprender”. Com isso não estou dizendo que 
é desnecessária a escola. Só estou dizendo que a educação pode e deve 
ocorrer também fora dos muros da escola. 

Em relação à escola no contexto mundial, precisamos entender que ela 
começou nas civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Ela tinha uma educa-
ção elitista, de sentido amplo, uma educação voltada para valores e condutas 
sociais básicas. Aprendia-se a ler, a escrever, comunicar-se e a fazer contas. 

Depois, mais à frente, a escola foi influenciada pelo pensamento ilu-
minista, pela Revolução Francesa. Começava a haver uma divisão entre 
educação e instrução. O pensamento iluminista, os ideais da Revolução 
Francesa e a própria Revolução Industrial fizeram com que a escola fosse 
obrigatória. A maioria dos países começava a adotá-la como obrigatória. 
Mas ela continuava sendo elitista. 

Houve ali algo importante: a instrução, nesse período, se sobrepõe 
à educação. Isso é muito importante. Tivemos um momento em que a 
sociedade valorizava a sabedoria. Depois, passou a valorizar a inteligên-
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cia e, por sua vez, o conhecimento. Hoje, valoriza a informação. Temos 
sempre que lembrar, por mais clichê que seja, esta frase: informação não 
é, nunca foi e nunca será formação. 

Vou apropriar-me de algumas falas, porque é importante que todos 
saibam que há pessoas pelo mundo afora e dentro do nosso País que 
estão falando sobre a escola. Minha função aqui não é falar da escola, 
mas, para entrar no contexto da educação domiciliar, preciso falar um 
pouco sobre isso. 

O educador Rui Canário, da Universidade de Lisboa, escreveu um livro 
chamado “A Escola Tem Futuro? Das Promessas às incertezas”. Trata-se de 
livro muito bom, cuja leitura recomendo a todos. Aliás, quero recomendar a 
todos alguns livros. O livro diz que vivemos grande desenvolvimento tecno-
lógico. Até aí, nenhuma novidade. Depois ele diz também que vivemos pro-
porcional imaturidade política e social. Nunca fomos tão imaturos, política 
e socialmente falando, como hoje. Rui Canário crê que isso é consequência 
do modelo escolar. Ele diz que a nossa escola produziu imaturos políticos e 
sociais. Precisamos pensar nisto: o modelo escolar que temos hoje. 

Como é o modelo escolar brasileiro? O modelo escolar brasileiro 
sofre duas influências básicas, inclusive algo que a educadora Viviane 
Mosé discutiu também: a primeira é a da industrialização tardia, e a 
segunda é a do regime militar. 

Antes disso, até os anos 50, como era a escola brasileira? Ela incen-
tivava a arte, a reflexão e o pensamento. Ela era elitista também; só os 
melhores ganhavam prêmios. A educação era privilégio de poucos, era 
essencialmente elitizada e privilegiava pessoas que tinham um poder 
aquisitivo maior ou que tinham um saber notadamente diferenciado. 
Assim era a escola até os anos 50. 

Mas esse modelo escolar brasileiro que tinha esse formato – o objetivo 
era formar lideranças – passou a receber de fato as influências. A primeira 
influência foi a da industrialização. O que essa influência trouxe para o 
modelo escolar brasileiro de educação? Trouxe o lema Escola para todos. 
A escola precisava ser para todos. O que isso quer dizer? Quer dizer, en-
tão, que a escola precisava ser como a indústria mesmo. Então, a escola 
foi seriada, fragmentada. Houve uma fragmentação do conhecimento. A 
escola passou a ser dividida em séries – primeira série, segunda série, ter-
ceira série – e em disciplinas também: Português, Matemática... O ensino 
médio hoje deve ter 11 disciplinas, se eu não me equivoco. 
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E ela trouxe da indústria algumas coisas, como, por exemplo, o sinal 
sonoro, que é uma característica do ambiente industrial. O aluno está lá 
estudando Português e, daqui a pouco, toca a sineta: Matemática. Toca a 
sineta: Ciências. Não é assim? Então, essas influências foram trazidas da 
indústria, e produzem um conhecimento em série. É claro: o mercado de 
trabalho exigia. Há outras questões que não é importante discutir agora, 
mas precisamos discutir esse modelo.

Eu coloquei ali um livro chamado Pinóquio às Avessas. Esse livro, do 
educador Rubem Alves e do Mauricio de Sousa, eu recomendo. Ele fala 
justamente sobre isto: a fábula do Pinóquio ao contrário. Todo o mundo 
conhece aqui a história do Pinóquio, o garotinho mentiroso cujo nariz 
crescia. Pinóquio queria ser um menino de verdade, mas era um boneco 
de madeira. Ele precisava ir à escola para se tornar uma criança de verda-
de. Pinóquio vive mil aventuras, até que, enfim, entende que tem que ir à 
escola. A tal Fada Azul realiza o desejo dele, e ele se torna um menino de 
verdade. Nesse livro, um menino de verdade que entra na escola torna-se 
um boneco de madeira, porque lhe é tirada a capacidade de questionar, de 
brincar, de expandir a sua criatividade, de buscar o conhecimento. É um 
livro muito interessante, que vocês leem em 20 minutos; e é muito gostoso 
de ler, por sinal. 

Em relação às influências do regime militar, olhem como são interes-
santes os termos. A escola tem uma grade curricular, e grade lembra o 
quê? Prisão. Na grade curricular, nós temos disciplinas. Olhem o nome 
que se dá! Biologia é pura vida! Biologia é vida! História, Geografia. Ge-
ografia é a forma como o homem ocupa o espaço; isso é vida, e damos a 
isso nome de disciplina! Chamamos avaliação na escola de “prova”. Quer 
dizer, se você é culpado, você tem que provar que você é inocente, que 
você sabe, que você acumulou conhecimento. 

Esse modelo, lamentavelmente, é um modelo que produz passivida-
de, disciplina, ausência de questionamento e ausência de crítica. É um 
modelo de repetição. Isso aqui não é uma fala de um pai simplesmen-
te, mas de psicopedagogos, psicólogos, professores, educadores de um 
modo geral. Eles concordam com essa fala. 

Então, o que é educação domiciliar? A primeira coisa que eu queria 
deixar claro é que educação domiciliar é uma modalidade, é um gênero de 
educação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que “os pais 
têm prioridade no direito de escolha do gênero de educação a ser minis-
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trada a seus filhos”. Eu não vou entrar nessa área legal, porque isso é com 
o Alexandre, mas a escola é uma modalidade, um gênero de educação. 

Os principais direcionadores e responsáveis pelo processo de ensi-
no e aprendizagem são os pais do educando na educação domiciliar, e 
ela não ocorre numa instituição, mas no seio da família, não necessa-
riamente em casa, mas em casa, na vizinhança, nos passeios. Educação 
Domiciliar é educação em todo o tempo. 

O que não é educação domiciliar? Educação domiciliar não é um mé-
todo de ensino, não é a utilização de material didático específico, não é 
a prática de tirar uma criança da escola, não é uma ideologia ou filosofia 
fechada. Termos equivalentes e variações: nós temos “ensino doméstico”, 
que é um termo utilizado em Portugal, “homeschooling”, que é o termo 
internacional para educação domiciliar, e “unschooling”, que é a completa 
desescolarização, embora unschooling seja conhecido também como essa 
passagem de transição, de quando se tira os filhos da escola para come-
çar a educá-los no seio da família. Só que hoje unschooling é conhecida 
como uma completa desescolarização, um método completamente livre, 
fora de currículos, e que funciona também. A respeito daquela primeira 
família condenada no Brasil, a do Cleber Nunes, que fez unschooling com 
os filhos, vocês sabem o resultado que deu? Na última Campus Party, por 
exemplo, os garotos ganharam cinco dos oito prêmios possíveis. 

Outros nomes dados à educação domiciliar: ensino em casa, educação 
no lar, escola em casa, educação doméstica, educação não institucional e 
educação familiar. Sobre esse último termo, eu queria dizer que, talvez, 
o termo mais correto hoje fosse educação familiar “desescolarizada”. 

Quais são as motivações para a prática da educação domiciliar? Um pai 
não tira o filho da escola por um único motivo, mas por insatisfação com 
a qualidade do ensino escola, por causa dessa massificação da aprendiza-
gem, por insatisfação com o ambiente familiar. Normalmente, é motivado 
esse ambiente por eventos de violência, de insegurança, de exposição dos 
filhos às drogas, às amizades indesejadas pelos pais. Outro motivo é o de-
sejo de oferecer uma educação de qualidade para os filhos – explorando o 
potencial deles, com certeza –, e o de proporcionar aos filhos uma sociali-
zação mais ampla, ou seja, com pessoas de todas as faixas etárias.

Qual é o perfil das famílias interessadas em educação domiciliar? 
São pais dispostos a investir tempo e recursos na formação intelectual 
de seus filhos, que desejam participar, claro, também ativamente des-
se processo. Eu retirei os meus filhos da escola, estou educando-os em 
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casa, mas quero dizer a vocês, que, como todas as famílias que estão 
aqui representadas – vocês têm hoje a liberdade de perguntar às crian-
ças que estão aqui presentes como é que elas se sentem a respeito desse 
processo –, são pais preocupados com a formação e com o caráter dos 
seus filhos e que acreditam na formação integral deles. 

Quais são os benefícios da educação domiciliar? Proporciona maior 
amadurecimento; desenvolve a disciplina de estudo; desenvolve o gosto 
pelo aprendizado, as estratégias do aprendizado – essas coisas a gente tem 
visto; produz adultos seguros e com a autoestima sólida; desenvolve o em-
preendedorismo. Não sei quantos sabem aqui, mas há empresas nos Es-
tados Unidos que só empregam jovens que foram educados em casa, por 
entenderem que eles conseguem pensar fora da caixa, que eles conseguem 
ir além de simplesmente cumprir ordens, produzem excelentes resultados 
acadêmicos. Sobre essas estatísticas o André vai mostrar para vocês. 

Como acontece o aprendizado? Na verdade, ele não precisa acontecer 
necessariamente na escola; ele acontece pelo exemplo, pela experiência 
direta, pela suscitação da curiosidade, pela busca da informação, pela 
seleção dessa informação. Depois, a criança organiza a informação re-
cebida e começa a estabelecer hipóteses. Estabeleceu hipóteses, checa 
essas hipóteses, confirma-as ou rejeita–as. Isso gera mais curiosidade, e 
o aprendizado não tem fim. 

Uma mãe me perguntou assim: “Henrique, o que eu faço com essa 
menina, ela só quer estudar Química. Desembestou a estudar Química 
e não estuda mais outra disciplina. O que eu faço?” Eu falei: “Deixa. Faz 
duas semanas que a menina estuda Química, está apaixonada, ela está 
aprendendo de verdade.” Na escola você começa a aprender uma coisa, 
aí você fala: “Nossa, eu estou aprendendo! Eu estou aprendendo!” A cam-
painha toca, você fecha o livro de Matemática porque agora é aula de 
Português. Pronto. Há um corte a facão no seu ritmo, no seu raciocínio. 
Enfim, isso é produto do modelo escolar.

Educar no seio da família significa, então, o quê? Educar de forma in-
tegral, educar o tempo todo, significa convívio familiar, significa treino 
para o aprendizado, preparo para a vida, e todos aprendem juntos. 

Aqui há uma coisa importante: muitas pessoas me perguntam: “Edu-
car em casa, como é que eu vou ensinar conteúdo aos meus filhos?” A edu-
cação brasileira é conteudista. Na minha casa tem livros de português, 
de matemática, de geografia. Eles aprendem conteúdo, sim, mas educar 
em casa não é ensinar conteúdo, é treinar o educando para aprender. 
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Como é que se treina para aprender? Ensinando-o a ser autodidata, a 
buscar o conhecimento.

A nossa sociedade hoje tem uma juventude analfabeta. Nossos filhos 
são analfabetos funcionais. Por mais que consigam juntar letras, formar 
palavras e frases, eles não conseguem ler. Eles leem, mas não sabem o 
que leem, porque não foram ensinados a aprender. Eles foram ensinados 
a decorar. Na educação domiciliar todos aprendem juntos.

Para finalizar, um dia uma repórter perguntou assim ao meu filho: 
“Você não acha que a professora está mais preparada que o seu pai e 
a sua mãe para lhe ensinar em casa?” Ele respondeu, e eu fiquei feliz, 
porque normalmente eu combino as perguntas com os repórteres, mas 
ela perguntou isso a ele sem eu ter combinado. O meu filho, de 12 anos, 
respondeu: “Talvez a professora esteja até mais preparada, mas, quando 
meus pais não sabem, nós vamos pesquisar e toda a família aprende jun-
ta.” Eu fiquei muito feliz, porque essa é uma constatação do meu filho, 
não somente minha e de muitas famílias que estão aqui.

A educação domiciliar, meus queridos, é justa, é legal. Segundo a 
nossa interpretação, nós não estamos ferindo a Constituição, nem a le-
gislação brasileira em absolutamente nada.

Um sociólogo me disse uma vez: “Você é egoísta. Você só está pensan-
do na sua família. Por que você não direciona essa força para lutar por 
uma escola melhor.” Eu respondo: Eu tentei, e muitos pais aqui tenta-
ram. Nós cansamos. Queremos outra opção.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Agradecemos 

ao Ricardo Iene Dias, Diretor de Relações Institucionais da Aned.
Esse é o lado mais difícil desse processo: você interromper quando as 

pessoas estão falando, mas a Mesa aqui está bem composta. Se nós não 
avançarmos na fala, certamente vamos prejudicar a qualidade dos nos-
sos trabalhos. Portanto, Ricardo, o aprendizado também nos permite 
compreender dessa forma.

Vamos ouvir agora o Remi Castioni, com a sua exposição, a qual nós 
aguardaremos com muita expectativa.

O SR. REMI CASTIONI – Boa tarde.
Gostaria de agradecer o convite do Deputado Lincoln Portela e Wal-

dir Maranhão, que está presidindo esta reunião e de cumprimentar os 
membros da Mesa, a Defensoria Pública, a Direção da Aned e aqueles 
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que se dirigiram para a Capital do nosso País e estão aqui para debater 
um tema muito importante.

O meu conhecimento sobre esse assunto é bastante limitado. Trou-
xe aqui algumas ideias para debater com vocês. Não preparei nenhuma 
apresentação, mas tive a oportunidade, recentemente, de participar de 
um debate com o Alexandre, na TV Câmara, do qual também partici-
pou o Deputado Lincoln Portela.

Na oportunidade, eu manifestei uma série de ideias sobre a possibi-
lidade da educação domiciliar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que 
venho de uma universidade e de uma faculdade que formam professores 
para atuar na escola. No entanto, o que nós precisamos compreender... 
Eu acho que este momento proporcionado por esta atividade da Comis-
são de Legislação Participativa é extremamente oportuno. Promovemos 
algumas discussões durante a tramitação da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, usando uma plataforma chamada e-Democracia, que está 
por trás das iniciativas da Câmara e angariou um apoio fenomenal. Eu 
acho que nós temos que ocupar com mais intensidade esses canais que 
permitem construir com a população um diálogo para entender deter-
minadas questões que suscitam o dia a dia.

A primeira questão é que nós precisamos ser tolerantes com as ideias. 
E, nesse particular, eu acho que foi aqui muito bem apresentada uma sé-
rie de constrangimentos que estão sendo vivenciados por famílias que 
tomaram determinadas atitudes. 

Então, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos reconhecer 
essa diferença. E vejam que para eu falar isso é extremamente complexo, 
porque eu venho de uma faculdade, e as Faculdades de Educação, em 
geral, são muito pouco tolerantes com temas dessa natureza. 

Inclusive, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e dizer que 
vou ter de me retirar antes, porque, hoje, lá, na Faculdade de Educação, 
às 17 horas, nós, professores, vamos lançar um movimento de respeito 
à diferença, ao pensar diferente numa Faculdade de Educação, um pro-
cesso que vem acontecendo em muitas universidades, que tentam, de 
alguma forma, estabelecer uma espécie de pensamento único em que 
não cabem outras interpretações além daquelas.

Então, nesse particular, esse pensamento dói muito em mim, por-
que a universidade onde estou foi sonhada por dois grandes educadores 
que este Brasil já teve: Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. E aí eu começo 
a colocar algumas questões. Primeiramente, Anísio Teixeira foi, para 
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mim, sem dúvida, o maior propagandista da educação neste País. E ele, 
inclusive, interessou-se pela educação ao conhecer experiências ameri-
canas de um filósofo chamado John Dewey, cujo modelo de organização 
escolar tinha por pressuposto um envolvimento da comunidade. 

Então, toda obra de Anísio Teixeira é bastante referenciada na ideia 
de que a comunidade é que, de alguma forma, faz acontecer o dia a dia 
da escola. Nesse particular Anísio Teixeira enfrentou um duro debate 
no ano de 1930, logo depois do lançamento do Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova. Ele reuniu um conjunto significativo de educadores e 
lançaram um manifesto que completou 81 anos e é extremamente atual. 
Se algum dos senhores tiver a oportunidade de ler na Internet o Mani-
festo dos Pioneiros, verá que parece ter sido escrito no dia de ontem.

Anísio Teixeira sofreu uma perseguição muito grande em função de 
suas ideias. Inclusive, seus livros foram banidos das escolas. Hoje, nas 
Faculdades de Educação, muito pouco se lê sobre ele, que é rotulado 
como um reformista. Mas teve um grande lema para a educação e fun-
dou uma marca. Um dos primeiros debates que estabeleceu com seus 
opositores dizia que educação não era privilégio. E construiu toda uma 
referência de que é possível a população ter direito à educação, conforme 
foi apresentado pelo Presidente da Aned.

O tema da educação, então, começa a aparecer na nossa legislação – 
o Alexandre é quem vai falar depois –, na nossa Constituição de 1946 
como dever do Estado e da família. Depois, é enfatizada na retomada do 
período democrático em 1988. Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) há 
uma inversão: direito é dever da família e do Estado.

Isso tudo remete a uma questão muito importante que eu gostaria 
de registrar. Eu não tenho dúvida de que, se hoje nós tivéssemos aquela 
educação pensada por Anísio, um movimento dessa natureza teria apa-
recido. Eu tenho dificuldades em compreender isso. Evidentemente, se 
vocês estão aqui é porque algo os incomoda, e é preciso que vocês sejam 
reconhecidos e tenham direito de discutir essa possibilidade. Se vocês 
serão vencedores, esse é o embate da correlação de forças que vai se es-
tabelecer aqui, no Parlamento. Desse embate deriva uma saída.

Nesse particular, a questão que coloco é a seguinte. Tecnicamente, 
não há segredo nenhum em educar um filho fora da escola, como foi 
aqui apresentado. Existem experiências diversas mundo afora. Há um 
professor que tem visitado muito Brasília, que vem seguidamente a Bra-
sília. É português, chama-se José Pacheco, conhecido como idealizador 
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da Escola da Ponte. Ele tem uma escola na cidade de Cotia, um projeto. 
Eu não me lembro do nome, esqueci o nome da escola. José Pacheco 
conta experiências fantásticas de processos de educação vivenciados no 
seio familiar com resultados expressivos. Então, diria assim: tecnica-
mente, isso não é problema. No entanto, quais são as condições para se 
efetivar esse processo de alfabetização das nossas crianças, dos nossos 
filhos? Eu também falo isso porque tenho filhos em idade escolar, que, 
evidentemente, frequentam a escola. Evidentemente, eu gostaria que, ao 
mesmo passo em que respeito à divergência, também fosse respeitada 
essa minha limitação, em virtude da minha formação, em entender isso.

A minha grande preocupação é ver uma iniciativa como essa em opo-
sição à escola. Isso eu acho muito complicado. E, se enveredarmos um 
pouco para esse caminho, haverá muita dificuldade para o movimento 
estabelecer suas ideias.

A legislação e a própria Constituição Federal asseguraram alguns 
mecanismos para participação dos pais no processo escolar. Um deles 
aparece na Constituição, aparece na LDB, apareceu muito no antigo 
Plano Nacional de Educação. É a chamada gestão democrática. Não é 
somente a escolha dos diretores, mas, principalmente, a participação 
daqueles que são parte do processo escolar: os pais, os alunos, os servi-
dores. Evidentemente, todos almejam uma situação diferente dessa que 
aí está apresentada. 

No entanto, a participação de pais e de alunos no dia a dia da escola é 
muito limitada, quase inexpressiva. Outro enorme desafio também aca-
ba proporcionando iniciativas como a de vocês, que ajudam a problema-
tizar, que nos ajuda a olhar para dentro: tem alguma coisa errada na es-
cola. Se estivesse tudo bem, seguramente eu acho que nós não teríamos 
por que estar discutindo questões dessa natureza, mesmo que sejam im-
portantes. Mas eu creio que, na atual quadra em que nos encontramos, 
os desafios colocados na escola passam pela questão da formação dos 
professores, da infraestrutura, do ambiente em que a escola vive. 

A escola é uma organização complexa por natureza, porque vive um 
turbilhão de interesses nela colocados. E, muitas vezes, esse turbilhão 
de interesses é difícil de ser coadunado. Na realidade, nós, enquanto 
educadores, temos evidentemente uma ideia idealizada da escola. Nós 
sabemos, e eu posso discorrer aqui qual seria a escola dos meus sonhos, 
mas essa dificilmente vamos encontrar no dia a dia.
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Então, nós temos enormes desafios no campo da formação dos pro-
fessores. Nós temos uma ideia muito saudosista do que era a escola dos 
nossos pais, dos nossos avós, mas também estamos começando a de-
bater outras possibilidades. Por exemplo, a discussão sobre seriação na 
escola. Há um debate muito importante sendo travado no campo da 
iniciativa chamada Programa mais Educação. Há a chamada Jornada 
Ampliada da escola, o que é um negócio muito difícil de fazer, porque 
nós formamos nossos professores para dar aquelas aulas de 50 minutos, 
quando dão aquelas aulas de 50 minutos. Então, pensar uma escola de 
tempo integral... Eu acho que essa é a grande questão que movimentou 
a vida de Anísio Teixeira. Essa escola teve a sua síntese aqui, no projeto 
que Juscelino Kubitschek a ele confiou. A cada conjunto de quadras nós 
tínhamos as chamadas Escolas Classes e, em determinado conjunto de 
escolas, no contraturno, as Escolas Parques. Os alunos faziam ativida-
des em um turno e, no outro turno, para lá se dirigiam, para terem uma 
formação integral. Todos aqueles de quem fomos atrás para colher os 
depoimentos falaram que essa foi a melhor experiência das suas vidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Para concluir. 
O SR. REMI CASTIONI – Para finalizar, Deputados e demais mem-

bros, eu trago aqui a mensagem de que é importante nós discutirmos 
esse tema. Nós não podemos nos calar perante essa demanda que a so-
ciedade está formulando. No entanto, deixo aqui as minhas preocupa-
ções: se esse movimento vier a ganhar a conotação de algo em oposição à 
escola e não em complementação à escola, eu identifico algumas dificul-
dades, inclusive para buscarmos interlocução com segmentos do campo 
educacional que têm completa aversão a essa iniciativa. 

Mas eu, como falei, sou um democrata e aceitei o convite para estar 
aqui. E levo daqui o convite que fiz ao Alexandre para fazermos um de-
bate sobre esse assunto na UnB. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Agradeço ao Sr. 

Remi Castioni, doutor em Educação e professor da UnB, a sua exposição.
Registro a presença entre nós do Secretário-Geral da Mesa Adjunto 

da Câmara dos Deputados, Fernando Sabóia.
Convido o Deputado Arnaldo Jordy para presidir a Mesa.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY – Eu já tinha recebido 

esse convite, mas estava apenas aguardando o Prof. Dr. Remi Castioni 
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terminar para me justificar. Eu também vou ter de me retirar agora. 
Lamentavelmente, as audiências públicas em nossa Comissão de Legis-
lação Participativa, da qual já faço parte há algum tempo, coincidem... 

Esse tema é de absoluta prioridade, importância e significado. Eu te-
ria algumas perguntas, as quais já confidenciei ao Ricardo em particular, 
exatamente pela impossibilidade de ficar até o final, sobre como a gente 
compatibilizar essas múltiplas possibilidades de reforçar o conhecimento 
como instrumento de libertação, de caminho fértil, no sentido de cons-
truir uma sociedade mais protagonista nas suas utopias, nos seus desejos, 
no seu processo de construção. Na minha opinião, elas não são excluden-
tes, desde que a gente possa entendê-las de forma não dogmática, porque 
às vezes se estabelecem determinados conceitos e, quando a moda pega, 
tudo o demais fica quase que preterido a princípio, a priori. 

Infelizmente, já começou a sessão e inclusive estou inscrito para fa-
lar. Então, gostaria de pedir à nossa assessoria da Comissão que pegasse 
os contatos e e-mails dos expositores. Eu particularmente tenho algu-
mas dúvidas que me fazem sair daqui muito inquieto para tê-las respon-
didas. Vou importuná-los com essas minhas inquietações. Ainda que de 
forma particular, gostaria de fazê-lo publicamente, porque acho que não 
são particularidades minhas, são divididas com outras pessoas. 

Infelizmente, eu digo tudo isso para pedir desculpas imensamente, 
mas vou ter de me retirar, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Obrigado, 
Deputado Arnaldo. Sua intervenção nos remete a uma profunda reflexão.

Convido a doutora em Educação Elizângela Treméa Fell para compor 
a Mesa.

Gostaria de dizer ao Remi que, do senso comum do Ricardo à dialética 
de expectativa do científico, há realmente a essência da educação. O se-
nhor vai ter que se retirar para uma reunião onde a educação vai discutir a 
possibilidade de se pautar quanto a aceitar diferenças. Esse é um tema em 
que naveguei na universidade quando era reitor. Só o exercício domiciliar 
para gestantes já é uma grande questão que precisa ser superada peda-
gogicamente, imaginem a educação domiciliar! Portanto, aqui fica uma 
reflexão para que o professor possa compartilhar qual é a expectativa, 
qual é o anseio desse segmento tão bem mobilizado aqui para fazer o bom 
enfrentamento conosco, Parlamentares, e com a sociedade brasileira.
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Passo a palavra ao Sr. André de Holanda, sociólogo, para fazer a sua 
exposição.

O SR. ANDRÉ DE HOLANDA PADILHA VIEIRA – Boa tarde a to-
dos. Obrigado pela presença. Gostaria, primeiro, de agradecer o convite, 
especialmente ao Ricardo Dias, da Aned, e ao Deputado Lincoln Portela, 
para este debate tão relevante. Gostaria até de falar – o Remi Castioni 
infelizmente saiu – que, sociologicamente falando, o movimento pela 
educação em casa já existe, ele não precisa vir. Essa é uma constatação 
de alguma forma óbvia.

Espero que a minha exposição contribua para o debate. O título já fala 
por si só: “O que os dados mostram”. Vou falar de pesquisas feitas sobre 
educação em casa no mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil.

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui, um esquema bem rápido. Vou ter que falar de forma bem su-

cinta, porque são dezenas de pesquisas. No Brasil, a literatura acadê-
mica é mais limitada. Vou ter que ser bem sucinto e falar basicamente 
das pesquisas ao redor do mundo – especialmente nos Estados Unidos, 
onde há a maior literatura acadêmica sobre educação em casa – e sobre a 
minha pesquisa feita no ano passado, intitulada “Escola? Não, obrigado: 
um retrato da homeschooling no Brasil”, na qual inquiri 62 pais educa-
dores brasileiros. Vou falar dela mais adiante. 

Em seguida, nós vamos discutir algumas interpretações e as implica-
ções disso para os nossos debates.

Bom, o que as pesquisas dizem? Acho que este é um fato fartamente 
conhecido de todos vocês. A educação em casa é legalmente admitida 
em pelo menos 63 países no mundo. Esse é um dado da associação ame-
ricana, HSLDA (do inglês Home School Legal Defense Association), que 
acompanha a educação em casa no mundo todo.

Em muitos países, é um fenômeno emergente e crescente. Nos Es-
tados Unidos, para vocês terem uma ideia, o número de estudantes do-
miciliares cresceu 75% desde 1999. Os estudantes domiciliares já com-
põem 4% da população em idade escolar nos Estados Unidos, país que 
tem a maior população de estudantes domiciliares.

A educação em casa é um movimento mundial hoje. No ano passado, 
houve a conferência global sobre o assunto na Alemanha, em Berlim, da 
qual participei com o nosso querido Alexandre Magno. Participaram 
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dela mais de 200 famílias, especialistas, estudiosos, políticos também. 
Foi um evento bastante interessante.

O objeto principal da minha exposição são as dezenas de pesquisas 
empíricas feitas sobre o assunto que apresentam resultados consisten-
tes. Ou seja, as pesquisas mais recentes corroboram resultados das pes-
quisas anteriores. Vou passar a elas agora.

Eu vou apresentar o perfil demográfico dos pais, especialmente nos 
Estados Unidos – há várias pesquisas sobre isso – com amostras que 
não podem ser generalizadas, infelizmente, mas que são significativas, 
de 10, 20 mil estudantes domiciliares por todo o país.

O perfil dos pais educadores: a maioria é casada; tem renda familiar 
próxima à da media nacional; tem maior escolaridade, não muita, não tão 
superior à da media nacional, como aqui no Brasil – vou falar disso mais 
adiante –; e tem mais filhos. Essa é a grande diferença em relação aos 
pais que participaram da minha pesquisa. Lá, eles têm bem mais filhos 
do que a média. Há também uma variedade religiosa e étnica entre os 
pais que educam em casa lá. A maioria é cristã, mas há ateus, agnósticos, 
assim como aqui no Brasil. E também a maioria é branca, mas segundo 
dado do principal instituto, que vou citar mais tarde, dedicado ao estudo 
da educação em casa, nos Estados Unidos, a população afro-americana já 
compõe 220 mil pais educadores no país. A maioria dos pais tem mais de 
uma motivação, como bem falou o Ricardo. Eu vou passar mais rápido por 
isso, porque a minha pesquisa já revelou esse fato aqui no Brasil.

Um dado também bastante relevante que curiosamente é pouco co-
nhecido no Brasil: os estudos não são causais, não apresentam fortes ar-
gumentos de causalidade, são em maioria correlacionais e transversais, 
enfim, questões metodológicas são feitas medido um ponto específico 
no tempo. Mas muitas pesquisas tentam medir o desempenho acadêmi-
co na definição mais aceita que é o desempenho em testes padronizados.

Os resultados são consistentes. Os estudantes domiciliares pontuam 
em testes padronizados de 15 a 30 percentis acima dos estudantes da es-
cola pública americana. Mais ou menos, dá para traduzir isso como 15 a 
30 pontos superiores em testes padronizados. Esse desempenho é quase 
independente da renda familiar, do gasto que os pais têm com a educação 
em casa e da certificação ou não desses pais como professores. Além dis-
so, o grau de regulamentação estadual nos Estados Unidos – lá a educação 
em casa é legal nos 50 Estados, mas a regulamentação varia de Estado para 
Estado – quase não influi no desempenho dos estudantes domiciliares.
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Esse é um gráfico de coluna que resume várias pesquisas no País. A 
coluna mais à esquerda é das escolas públicas que por definição são 50 
percentis. Ou seja, a pontuação está superior aos 50% das notas inferio-
res e inferior aos outros 50%. Percebe-se que todas as outras colunas são 
de pesquisas feitas com estudantes domiciliares. Todas as outras colunas 
estão acima do desempenho dos estudantes da escola pública americana.

Essas são pesquisas do Canadá, Massachusetts, Montana, Oregon, 
Tennessee, Washington e pesquisas nacionais.

Muitas pesquisas tentam medir a socialização dos estudantes domi-
ciliares e o desempenho na vida adulta, ou seja, na universidade, carrei-
ra profissional, participação cívica, política. Há várias definições para 
a socialização, mas uma bastante aceita no meio acadêmico é de que 
tenha a ver com habilidade de liderança, autoestima, autoconfiança, co-
municabilidade e coisas desse tipo. As pesquisas consistentemente têm 
mostrado que os estudantes domiciliares se saem tão bem quanto os 
estudantes de escola pública ou privada ou superior a eles nesses testes.

Também algumas pesquisas mediram a participação em atividades 
e organizações comunitárias, enviando questionários aos estudantes, 
aos pais, em eleições e petições. Consistentemente, também, várias pes-
quisas mostraram que os pais e os estudantes domiciliares nos Estados 
Unidos participam mais de eleições, assinam mais petições e partici-
pam, com mais frequência, de organizações comunitárias e de organiza-
ções de participação civil e política.

Em relação à variável, mais ou menos, vida adulta, outras pesquisas 
medem também o desempenho, as taxas de matrícula e de conclusão na 
universidade. Várias pesquisas também mostram – mais tarde, eu vou 
apresentar algumas referências; para quem tiver interesse, depois, eu 
posso passar as referências para todos os que estão aqui – os estudantes 
domiciliares têm o desempenho equivalente ou acima da média e con-
cluem a universidade com mais rapidez do que os estudantes de escolas 
privadas e públicas nos Estados Unidos.

Algumas pesquisas também apresentaram que os ex-estudantes domi-
ciliares adultos trabalham em empregos concentrados em ocupações flexi-
vas e criativas. Ou seja, em artes, comércio, atividade de mercado nesse sen-
tido, e eles são mais satisfeitos no trabalho. Em média, é isso o que acontece.

Esta é uma citação de Brian Ray, e esta é a foto dele. Certamente, 
ele é um dos principais estudiosos do assunto. Ele é Presidente daquele 
instituto, de que eu falei dos Estados Unidos, dedicado a pesquisas sobre 
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educação domiciliar. Ele deu uma declaração, na primeira conferência 
global. “Eu não acredito que tenha visto qualquer evidência empírica 
em parte alguma de que a educação em casa em média é ruim para 
as crianças”. Brian Ray tem várias pesquisas empíricas sobre o assunto 
com amostras também espalhadas por todos os Estados Unidos.

De novo, os Estados não são passíveis de generalização. Ou seja, não 
é que todas as crianças vão se sair melhor do que a média em testes aca-
dêmicos nem que todas vão se socializar melhor do que os estudantes de 
escolas convencionais. Mas as pesquisas têm mostrado que é isso o que 
tem acontecido nos Estados Unidos.

Esse é mais um gráfico de uma pesquisa de Brian Ray, feita em 2004, 
com mais de 5 mil adultos que foram educados em casa nos Estados 
Unidos. Ele tentou medir o envolvimento cívico dos adultos que foram 
educados em casa. Ele agrupou no eixo de baixo por grupos de idade. As 
colunas mais claras são dos estudantes domiciliares e as mais escuras da 
população adulta nacional dos Estados Unidos.

Consistentemente, as colunas dos ex-estudantes domiciliares adultos 
estão mais elevadas. Ou seja, eles participam com mais frequência. No 
grupo mais à esquerda, escrevem, telefonam ou assinam mais petições 
nos Estados Unidos do que a média dos americanos adultos e votam, 
participam mais das eleições do que a média da população adulta ame-
ricana. Isso num país em que o voto é facultativo.

Mais uma citação do Richard Medlin, que revisou a literatura acadê-
mica e vários e vários estudos sobre socialização em 2000. Ele fala: “Os 
estudantes domiciliares estão participando das rotinas diárias de suas co-
munidades. Eles certamente não estão isolados. Na verdade, associam-se 
a todo o tipo de pessoas. Têm elevada autoestima, tendem a apresentar 
menos problemas comportamentais do que outras crianças. Igualmente, 
podem ser mais amadurecidos socialmente e ter melhores habilidades de 
liderança”. Ele enfatiza que muitas pesquisas não são passíveis de gene-
ralizações, como eu falei. As conclusões devem ser vistas com precaução, 
metodologicamente falando, mas é isso que elas têm mostrado.

Aqui eu já parto para a minha pesquisa, feita no ano passado com 
62 pais educadores, em um universo, estimando pela Aned e por outros 
estudiosos, de 600 a 2.000 pais educadores no Brasil, pais que educavam 
em casa 117 crianças e adolescentes. Os pais estavam espalhados por 11 
Estados e o Distrito Federal, em todas as regiões do País; mais ou menos 
cerca da metade em Minas Gerais.
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O perfil demográfico dos pais. Em média, eles têm 37 anos, são casa-
dos, cristãos – a grande maioria, mais de 90% –, têm o nível de escolari-
dade e renda familiar acima da média. Os pais – 80% – têm 12 anos ou 
mais de estudo, os pais que participaram da pesquisa. Também não se 
pode generalizar isso. E eles têm uma renda familiar de cerca de 3.700 
reais. Isso também tem um problema metodológico para se estimar, mas 
é mais ou menos o dobro da média da renda familiar brasileira. Eles têm 
mais de uma motivação, como eu falei. Caráter, moralidade e socializa-
ção são as principais delas. Vou mostrar outro gráfico mais à frente. E 
defendem a existência da escola pública.

Na discussão, eu vou falar de algumas crenças equivocadas, a que 
chamo de mitos, sobre a educação em casa no Brasil. Esta é uma delas: 
de que os pais rejeitam e querem a abolição da escola, de modo gene-
ralizador. Isso não pode ser generalizado. Alguns pais, de certa forma, 
podem querer isso, mas não se pode dizer que são todos, ou que é um 
movimento todo que deseja isso.

Mais dados. Os pais que educam em casa no Brasil e que participaram 
da minha pesquisa gastam 183 reais por mês com educação em casa. É bem 
menos do que o custo da escola privada no Brasil e um pouco menos hoje do 
que o custo da educação básica pública brasileira. Em maio, o MEC atuali-
zou o valor do gasto mínimo por aluno na educação básica para 2.222 reais. 
Por mês, são 185 reais. É mais cara do que a educação em casa praticada pe-
los pais que participaram da minha pesquisa, hoje. À época, era mais caro 
educar em casa, pelo menos para os pais que participaram.

Outro dado é que os pais estão combinando as abordagens da educa-
ção: 30% dos pais que participaram da pesquisa disseram que conside-
ram a abordagem, o método que eles aplicam, eclético. Ou seja, eles es-
tão tentando a educação clássica, a aprendizagem natural, unschooling, 
aprendizagem estruturada, vários métodos da educação em casa. E 84% 
dos pais disseram que educam em casa e que seguem uma aprendiza-
gem estruturada com pelo menos 4 horas por dia de atividades planeja-
das por eles. Ou seja, é uma abordagem mais ou menos próxima daquela 
agenda de estudos da escola convencional.

A idade média dos estudantes domiciliares cujos pais participaram 
da pesquisa é de 8 anos, ou seja, a população, pelo menos a que partici-
pou, é de estudantes bastante jovens ainda. E 77% dos pais educadores 
não são professores certificados. Fica para o debate se isso é realmente 
um problema ou não. Nos Estados Unidos independe de os pais serem 
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certificados ou não, os estudantes, pelas pesquisas, têm se mostrado ca-
pazes de aprender e de se sair melhor até do que os estudantes de escolas 
públicas, em testes padronizados.

Esse é um gráfico de colunas mostrando a renda familiar. Há concen-
tração na faixa de 3 a 10 salários mínimos, cerca de 60%. Como eu falei, 
daria o dobro da renda familiar média dos brasileiros.

Estes são os principais motivos que os pais alegaram para educar em 
casa, na minha pesquisa. As porcentagens não dão 100%, elas ultrapas-
sam porque os pais poderiam marcar mais de uma opção. Quase todos, 
mais de 90% disseram que podem dar à criança uma melhor educação 
em casa. Em seguida, eles disseram que era para desenvolver o caráter e a 
moralidade dos filhos. Depois, muitos pais marcaram que consideram o 
ambiente de socialização escolar nocivo, ou seja, eles estão preocupados 
com a socialização do filho, ao contrário do que pode parecer a crença de 
que os estudantes ficam trancados em casa, ou afastados da vida social.

Os pais têm essa preocupação. Em seguida vêm razões religiosas. O 
ambiente de aprendizado escolar é pobre – 50% marcaram isso. Tam-
bém 50% são contra o que a escola ensina. E menos, cerca de 40% mar-
caram que a escola não desafia a criança.

Na literatura acadêmica americana, diríamos que há dois tipos de 
motivação. A pedagógica, ou seja: “Eu quero educar o meu filho melhor 
do que a escola e eu acho que a escola não é eficaz nesse sentido”. Exis-
tem as ambientais, ou seja: “O ambiente da escola é nocivo para o meu 
filho, tanto no sentido da socialização quanto do aprendizado”. E há ra-
zões também ideológicas, razões religiosas, morais, enfim, mais amplas.

No final eu mostro as referências e posso passá-las a quem tiver in-
teresse depois.

As pesquisas mostram que os dois mitos que prevalecem na discus-
são, tanto no Brasil quanto fora – que os pais são incapazes de educar os 
filhos e que os estudantes domiciliares são insociáveis, antissociais, en-
fim, não adequadamente socializados –, não se sustentam em pesquisas 
empíricas. São críticas teóricas. Como disse Brian Ray no ano passado, 
em Berlim, são críticas teóricas, especulativas. Não se conhecem pes-
quisas que afirmem isso.

Há algumas hipóteses. Na literatura, nós encontramos estudos de 
Galloway, outro pesquisador empírico. Foi medido o desempenho dos 
estudantes domiciliares na universidade dos Estados Unidos. Há algu-



41

mas hipóteses. Poderia ser o tamanho da classe. Em casa não há 20, 30, 
40 alunos, como nas escolas. Isso poderia permitir uma educação mais 
personalizada, mais customizada, que atendesse aos interesses, às apti-
dões, às habilidades dos filhos.

Outra hipótese poderia ser de que o ambiente da família é propício 
ao aprendizado, não há a pressão do grupo, não há colegas, enfim, não há 
bullying, não há aquele temor de serem classificados pela escola: “Aquele 
é um aluno nota 10; aquele outro é 5, 6, 4”.

E poderia ser o capital social, a rede de relações que a família estabele-
ce com o aluno e dali para fora, ou seja, o afeto, os valores compartilhados 
entre os pais. Isso poderia formar um ambiente propício ao aprendizado.

Refiro-me a um ponto que o Remi Castioni citou. Eu diria que é uma 
crença também: ou os pais educam em casa, ou existe escola. Isso tam-
bém é mais uma crítica teórica. Não há, nos países em que a educação 
em casa é permitida, é legal, de forma alguma a tendência a deixar de 
existir escola. Pelo contrário.

Em um dia desses passei alguns dados para o Ricardo. No Chile, por 
exemplo, há várias instituições, várias escolas que fornecem material 
didático e prestam serviços educacionais aos pais que educam em casa. 
Não é que seja ou escola ou educação em casa. As duas coisas podem 
conviver – e convivem – em muitos países. No Brasil, provavelmente te-
ríamos um cenário desses, se a educação em casa fosse regulamentada.

Para concluir, fica uma questão que acho essencial para o debate. O 
sociólogo canadense Bruce Arai percebeu que os pais que educam em 
casa estão construindo, definindo uma nova cidadania, uma cidadania 
que seria baseada na importância da família e da participação pública.

Como eu disse, várias pesquisas mostraram que os estudantes do-
miciliares e os pais que educam em casa participam mais de eleições, 
participam mais de atividades em seus bairros, em suas comunidades, 
que dizer, eles saem mais de casa, digamos assim, do que os pais que não 
educam em casa, ou seja, mandam os filhos para a escola, os estudantes 
de escola convencional.

A questão que eu deixaria para o debate, por fim é: quais seriam 
as possiblidades de diálogo entre a educação em casa e a escola? Ela já 
acontece em muitos países. No Brasil, ela já começa a acontecer. Pelo 
que eu soube do Fábio, há pouco tempo, existem algumas instituições 
interessadas em fornecer material para os pais que educam em casa no 
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Brasil. Quais as possibilidades? Porque elas existem, e nós sabemos dis-
so. Quais as possibilidades de diálogo entre as duas instituições? Eu acho 
que estamos no lugar certo para discutir isso, já que há tantos pais, tan-
tos especialistas em educação em casa aqui no plenário.

Eu fico por aqui. Obrigado. Agradeço a todos a atenção. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Quero registrar a 

presença dos Deputados Paulão e Pinto Itamaraty.  
Quero registrar a participação de internautas. Às 15h17min, Edson 

Oliveira fala para todos: “Hoje em dia temos inúmeros recursos para aqui-
sição de conhecimento. Não é mais necessário sair de casa para aprender, 
e a família aprende junto com a criança”. Às 15h20min, Edson Oliveira 
fala para todos: “O Governo não pediu a opinião pública para obrigar 
nossas crianças de 4 anos a frequentarem a escola”. Às 15h33min, Diego 
77 fala para todos: “A educação é para todos, e todos devem escolher o 
tipo de educação que creem ser a melhor”. Às 15h33min, J fala para to-
dos: “Quinze minutos é muito pouco tempo para falar”. Comentário re-
lativo ao tempo dado ao expositor, que não tem falado menos de 20 mi-
nutos. Um deles falou por 24 minutos. Timothy Brennan, às 15h34min, 
fala para todos, no contraponto de J: “Verdade, no entanto, é uma grande 
conquista e oportunidade rara”. Às 16h07min, Márcio Barros fala para 
todos: “Educar crianças não diz respeito a dar emprego para professo-
res. Os nossos filhos não podem ser utilizados com esse argumento”. Às 
16h13min, Ernani Moraes fala para Iran: “Isso mesmo, Iran, por isso que 
não podemos brigar com a escola. Na verdade, temos até que ajudá-las 
com o nosso conhecimento e experiência na área de educação domici-
liar”. Às 16h14min, Márcio Barros fala para todos: “É verdade, no Ca-
nadá, como exemplo, os pais que educam seus filhos em casa são mais 
envolvidos com a comunidade. Cerca de 98% participam ativamente da 
vida política, comparado com 93% dos pais de crianças em escolas pri-
vadas e cerca de 60% dos pais com crianças em escolas públicas”. Final-
mente, às 16h22min, dessa primeira leva, Márcio Barros fala para Stênio 
Falcão 81: “A questão não é a eliminação das escolas, e, sim, o direito dos 
pais de educar em casa para os pais que assim o desejam”.

Passo a palavra agora à Sra. Elizângela Treméa Fell, que veio do Pa-
raná, em avião atrasado, e está voltando ainda hoje, às 20 horas. Ela é 
advogada, doutora em educação pela PUC São Paulo, professora e pes-
quisadora da Unioeste do Paraná. Dra. Elizângela Treméa Fell dispõe de 
até 15 minutos, relativamente prorrogáveis.
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A SRA. ELIZÂNGELA TREMÉA FELL – Boa tarde a todos. Primeiro, 
quero agradecer ao Deputado Lincoln Portela pelo convite e também ao Ri-
cardo Iene por esta oportunidade de possibilitarmos um debate justo, com 
posições contrárias e favoráveis; nem tão contrárias, nem tão favoráveis.

Para começar, puxando o ponto de fim que o André falou sobre o di-
álogo entre a casa e o Governo, entre o governo da casa e o governo do 
Estado, nós temos que perceber que essa questão, essa tensão entre educar 
no lar ou em uma escola institucionalizada não é atual, ela é muito antiga.

Na verdade, se vocês forem olhar a historiografia do Brasil, primeiro 
se educava em casa. Então, a educação do lar era uma verdade. O ensino 
domiciliar era algo normal na sociedade brasileira até 1824. A partir de 
1824, com as Constituições, com a organização do Estado e, a partir de 
1834, com o ato que dividiu a educação para os Estados, o que aconte-
ceu? Cada Estado começou a legislar e ter a sua própria educação. E o 
Governo começou a intervir no âmbito privado. Como esse Governo po-
deria chegar a esse âmbito privado se no Brasil a maioria dos Estados ou 
a maioria dos Municípios eram fazendas? O meio pelo qual o Governo 
utilizou para chegar até a população foram os filhos, pra que esses filhos 
procrastinassem, no seu seio familiar, as legislações, a forma de conhe-
cimento das normas, para que conseguissem, então, adentrar o âmbito 
doméstico. A educação, que era tida como doméstica, foi sendo desqua-
lificada pelo Governo e passou a ser prioridade e monopólio estatal.

Todavia, o que eu vejo agora nessa tensão entre o governo da casa e o 
do Estado é que o movimento da educação familiar está desqualificando o 
Governo no ato de educar. Faço entender o que é essa desqualificação. Aqui 
nós estamos escutando todos falarem sobre as dificuldades, os valores la-
xos, os conteúdos, a forma de educação, os nossos níveis de PISA (do inglês 
Programme for International Student Assessment), que estão baixíssimos. 
O País tem avaliações não muito recomendadas, ficando atrás de países 
como até o Paraguai, países que partimos do pressuposto de que têm uma 
cultura bem mais atrasada do que a nossa no que se refere à cultura escolar.

Nós partimos do pressuposto de que o Governo não está dando um 
sustentáculo e não está dando uma estrutura ética, moral, cultural, reli-
giosa suficiente para a família. Então, vai se figurar esse debate entre ter 
ou não ter. O importante é que hoje vejo – eu falei isso para o Ricardo 
há algum tempo – como é importante esse diálogo, porque nós não o 
tivemos ainda. Até hoje, ninguém teve o diálogo.
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Particularmente, eu trabalhei na minha tese de doutorado sobre obri-
gatoriedade escolar, fiquei quatro anos estudando sobre homeschooling e 
obrigatoriedade escolar, abandono intelectual. Eu não conhecia casos nem 
pessoas que praticavam isso no Brasil. Eu sabia que existiam os três casos 
mais famosos: um de Minas Gerais, um do Paraná, cujo professor também 
é da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e um de Goiás. Acho que 
são os três mais famosos, mas não tínhamos contato com essas situações.

O que eu quero dizer primeiramente? Eu vejo aqui que a maioria das 
pessoas está vestindo a camisa da educação domiciliar. Apesar da mi-
nha convicção e da minha apresentação, eu não poderia deixar de tecer 
alguns comentários sobre a iniciativa de vocês e do Deputado.

Sem qualquer intenção de criticar o nosso sistema econômico, re-
almente, percebo que os pais, hoje em dia – e sou coordenadora de um 
núcleo na minha universidade, que defende a infância e a juventude –, 
estão loucos para mandar as crianças para a escola. Isso é a coisa mais 
verdadeira que existe. Quase toda semana temos que entrar com alguma 
petição no Judiciário, exigindo vagas em creches, em pré-escolas, enfim, 
numa escola aproximada.

Hoje em dia, eu percebo, como educadora e advogada, que a maioria 
dos pais está preocupada em se livrar dos filhos e não educar em casa. 
Isso é maioria. Aí reside o nosso problema como advogado na seara ju-
rídica. Como nivelar, como saber qual pai tem condições de educar um 
filho em sala de aula e qual pai não tem condições?

Eu parto de um pressuposto bem claro para vocês poderem entender, 
porque às vezes nós, do Direito, falamos algumas coisas mais difíceis: 
o princípio da maioria. Eu não posso deixar de dizer para vocês que o 
Governo nivela pela maioria.

Eu fico impressionadíssima, até disse isso para o Ricardo, com pais 
como vocês, sem perder todo esse valor da atualidade, pais dedicados, 
valorosos, ciosos dos seus deveres, mulheres, a maioria mães, homens 
também, que ficam em casa, que têm essa disposição. Eu digo que vocês 
são a nata, a exceção, não são a regra. Mas para o Governo, para o Direi-
to, é muito difícil legislar para a exceção. Normalmente, nós legislamos 
para a regra. Então, penso eu, como professora de universidade, como 
filha de professora, que isso seria ótimo. Eu, que sou doutora em edu-
cação, não sei se teria condições de educar meu filho em casa, porque 
eu não tenho disponibilidade de tempo e não sei se quero. Mas eu acho 
maravilhoso que vocês tenham essa disponibilidade.
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Agora, o problema nosso é a fiscalização. Como vou saber se o João 
está ou não ministrando o ensino domiciliar? Pensem comigo. O nosso 
sistema de educação encontra dificuldades. Ele não é o melhor do mundo, 
é imperfeito, mas é o que temos. Não temos como, num passe de mágica, 
torná-lo perfeito e acabado, ideal, idealizado por todo mundo. Não temos 
como. É a mesma coisa. Como disse o Prof. Remi, “não há como fazermos 
uma escola integral hoje em dia. Não temos dinheiro, não temos condições, 
os professores ganham pouco”. Estamos num caos por busca de melhorias 
sempre. Sempre a gente quer o que é melhor. Todavia, esses professores, 
por mais “ruins”, entre aspas, que vocês possam pensar que eles sejam, 
porque há os bons e os ruins; há os colégios bons e há os colégios ruins, o 
ambiente escolar, por mais devastador que ele possa parecer, “ah, porque 
vai falar de minorias, porque vai trabalhar com temas que eu não acho 
certo, que minha religião não autoriza e tudo mais”, mesmo assim existe 
um patamar, um padrão de qualidade desse professor. Esse professor tem 
que ter uma faculdade, esse professor tem que passar por uma avaliação, 
esse professor tem que ter um diploma, tem que ter uma metodologia 
correta. Essa escola tem que passar por um sistema de avalição. Se é falho, 
eu não sei, mas há um sistema de avaliação.

Então, quando eu venho falar aqui para vocês sobre a educação do-
miciliar, o homeschooling, eu digo claramente: vocês não estão tendo 
uma paternidade irresponsável. Não é isso. Então, poderia dizer, como 
advogada, sem sobra de dúvidas, que não acho que algum pai possa ser 
condenado judicialmente por abandono intelectual. Os seus filhos não 
estão abandonados. Isso para mim é desabandono intelectual. Então, o 
seu filho está sendo assistido.

Eu quero que vocês entendam que não é o problema do abandono 
intelectual. Apesar de a legislação exigir a frequência, apesar de a legis-
lação exigir necessariamente que vocês tenham um cumprimento, um 
currículo, um percentual de dias na sala de aula e tudo mais, não é isso 
que vai dizer que vocês estão abandonando seus filhos. E eu creio que 
vocês não estão abandonando, porque quem está aqui está interessado 
em educar, e quem sabe muito melhor do que eu ou de qualquer outro 
professor. Mas o nosso problema realmente é a parte da fiscalização.

Como vamos encontrar e conseguir tirar o joio do trigo? Como va-
mos conseguir separar os pais que realmente querem educar, que to-
mam para si a responsabilidade, e os pais desleixados que não querem 
educar, mas que não querem que o filho vá para a escola? Querem fazer 
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não sei o que com os filhos, querem que os filhos fiquem em casa, que 
ajudem a trabalhar, enfim.

Aí dou um dado bem claro para vocês. A situação do nosso Bolsa Fa-
mília. Nós temos – eu anotei – 17,4 milhões de crianças e adolescentes be-
neficiados pelo programa Bolsa Família. E eu vejo que, a maioria, não, mas 
que um percentual dessas pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família 
só permanece na escola porque têm o Bolsa Família. Eles só estão no seio 
da instituição estatal, formal, porque têm uma contrapartida, tanto é que 
o Governo lança mão desse benefício “assistencialista”, entre aspas, para 
conseguir que as pessoas mandem seus filhos para a escola, para até con-
seguir atingir níveis, índices. E é óbvio que a gente quer que todo o mundo 
estude. A gente quer que todas as pessoas tenham instrução.

Então, eu acho que o problema que vocês estão solicitando, que o 
Deputado Lincoln está requerendo seja resolvido não está na escala de 
vocês desrespeitarem a Constituição Federal, de vocês desrespeitarem o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, de vocês desrespeitarem o art. 246, 
do Código Penal, que é o crime de abandono – digo desabandono porque 
eu não acredito que seja abandono. Não é esse o problema. O problema 
é como nós vamos fazer. Por isso, o debate é fundamental. Como vamos 
conseguir dizer assim: “Ah! Então, você tem condições de educar em casa, 
você é uma pessoa preparada, você quer realizar esse ato.” Entendem?

Eu trouxe várias questões aqui, até para argumentar todos os posicio-
namentos pedagógicos e jurídicos, porque eu trabalho nas duas searas. 
São coisas que vocês estão cansados de escutar. Até o Ricardo me falou 
que ele, às vezes, trabalha alguns textos meus. Eu tenho vários textos na 
Internet que falam dos dois contrapontos, o lado contra e o lado a favor.

Situações contra que nós poderíamos pensar rapidamente, só para 
vocês relembrarem: os filhos estão dentro de uma redoma; estão pri-
vados da possibilidade de conviver com o diferente, de interagir, de en-
contrar o outro. Uma das críticas muito grande a esse movimento é a 
alteridade, é você aprender a conviver com o outro, você ter condições 
de interagir com o outro, você aprender a respeitar, porque a cidadania 
é isto: você ter o seu posicionamento, mas respeitar o outro. Então, se o 
outro é branco, se é preto, se é homossexual, se é heterossexual, se é ho-
mem ou se é mulher, se a pessoa é portadora de necessidades especiais 
ou não é, se é drogadicta ou não é, todos essas situações, esses dualismos 
que aparecem, enfim, você tem que respeitar o outro.
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Outra situação é o acautelamento excessivo dos pais. Os pais ficam 
muito cautelosos e privam, realmente, os filhos, às vezes – não é a regra –, 
de viverem as experiências que fazem com que a pessoa cresça.

Uma coisa que eu vejo vocês – quem trabalha com isso – falarem mui-
to é o bullying. Eu vou falar para vocês: eu já sofri bullying e não mor-
ri, estou viva, estudei e tudo mais. Então, acho que não é por aí o nosso 
questionamento. Parto do pressuposto de que bullying, essas coisas, que 
agora todo muito fala, já existiam. Eu passei por isso. Todo mundo deve 
ter passado na escola. Eu sobrevivi. Sou muito bem resolvida, não tenho 
problema algum, estudei e tudo mais. Agora, não é nesse ponto que vocês 
têm que trabalhar. Acho que o ponto que vocês que lutam pela educação 
familiar têm que trabalhar não é o que as pessoas criticam da relação com 
a sociedade, do acautelamento, do bullying, de os pais terem ou não condi-
ções, porque, na verdade, muitos pais – eu vejo nos casos que apareceram 
na TV e nos processos judiciais – são, normalmente, professores, pedago-
gos, pessoas que têm realmente condição, que têm uma estrutura.

Então, a minha sugestão, até para um diálogo posterior a fim de dis-
cutirmos isso, é pensar em uma forma de como nós vamos fiscalizar e, 
na verdade, tentar fazer com que o Governo entenda que vocês querem 
ter o direito de optar, só que toda opção é uma responsabilidade, e vo-
cês vão ter que mostrar, dar caminhos para o Governo, dizendo assim: 
“Então, tá (sic). Nós queremos educar em casa. Nós estamos dispostos 
a tal e tal e tal mecanismos de controle.” Por que mecanismos de con-
trole? Vocês não podem ser apáticos a mecanismos de controle, porque 
mecanismos de controle são o que vai nivelar, o que vai dar garantia de 
que o homeschool, a educação em casa está funcionando, como temos os 
mecanismos de controle nas escolas. Então, eu sou totalmente a favor de 
que o Estado continue com o monopólio da educação, mas que ele pos-
sibilite uma nova forma, quem sabe, de educar, desde que tenha algum 
tipo de controle, alguma fiscalização, certo?

Para terminar, eu quero que vocês entendam que a nossa legislação 
hoje não traz esses mecanismos de controle. Eu não sei se ela tem estru-
tura para tanto, mas é interessantíssimo começarmos o debate, porque a 
partir do debate pode ser que se comece a pensar em mecanismos para tal 
fiscalização. Então, bem ou mal, o constituinte, quando ele fez a legislação 
específica, entendeu que essa forma que, desde 1834 está sendo discuti-
da, está sendo desqualificada por uma parte, desqualificada por outra – a 
gente até chama de “briga de vizinhos” entre o Estado e o Governo –, esse 
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mecanismo não está no fim. As pessoas têm que continuar debatendo e 
discutindo para chegar a uma conclusão.

Então, parabéns pela iniciativa, pelo espaço de debate. Não sei se eu 
fui clara. Eu abandonei tudo o que eu tinha escrito aqui. Escrevi mais 
ou menos umas cinco páginas, mas o tempo é muito curto. Quero dizer 
que a iniciativa de vocês é honrosa, e tenho certeza de que todo mundo 
que está aqui não está abandonando os seus filhos, está procurando o 
melhor para eles. O que falta é somente acharmos um modo, um meio 
legal para que isso se realize, para que isso aconteça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Agradeço à Sra. 
Elizângela Treméa pela sua exposição.

Passo a palavra ao Sr. Fábio Stopa Schebella, pedagogo e educador, 
para sua exposição, por 15 minutos.

O SR. FÁBIO STOPA SCHEBELLA – A professora acabou com a mi-
nha exposição, porque eu vou falar justamente sobre a socialização, e ela 
disse que não é o problema. Estou brincando. 

Eu queria ficar sentando, mas já que me deram o sem fio eu vou me 
levantar.

Todos os pais que ensinam em casa, e qualquer pessoa que já tenha 
conversado com alguém sobre educação domiciliar, com certeza já ou-
viram este questionamento: se a criança for ensinada em casa como é 
que ela vai se socializar? Como ela vai poder aprender a interagir com o 
diferente? Como a criança vai aprender a viver em sociedade? Esse é o 
maior questionamento, não somente aqui no Brasil. Em todos os países 
em que existe a educação domiciliar sempre foi esse o primeiro questio-
namento, sempre foi esse o primeiro problema levantado.

Em muitos locais, em especial no nosso País, é levantada a hipótese 
de que a escola, acima da academia, tem como obrigação a socialização, 
que, mesmo que a criança não aprenda o conteúdo, o importante da 
escola é que ela está aprendendo a se socializar, é a hipótese levantada. 
E, por isso, é tão polêmico se falar em se ensinar em casa e se tratar da 
socialização de uma criança ensinada em casa. Só que quando nós trata-
mos disso, nós temos que entender que existem lapsos teóricos.

Em primeiro lugar, o que a ciência tem mostrado, o que os estudos 
têm mostrado, as pesquisas, os teóricos que tratam de educação, todos, 
ou a grande maioria, concordam com o fato de que é necessário que a 
criança no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem se relacione.
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Quando nós falamos de socialização, nós estamos falando de relacio-
namento. E ninguém pode questionar isso. É um fato. A aprendizagem 
só ocorre quando há relacionamento, seja com um, dois, dez, vinte, trin-
ta sujeitos, mas é necessário que haja relacionamento. Porém, isso não 
diz, esse fato não demonstra que ensinar em casa não socializa, porque 
a criança está se relacionando com outros sujeitos.

Outro problema é a falta de evidência documental. O André colocou 
de forma muito clara, não existe qualquer pesquisa no mundo inteiro, em 
qualquer época, que demonstre que uma criança ensinada em casa não 
se socializa. É puramente uma especulação. Não existe nenhum fato, não 
existe nenhuma pesquisa, não existe nenhum dado que dê base para se fa-
lar que uma criança ensinada em casa não vá se socializar. O pressuposto 
que se tem é que se um pai ensina em casa, ele vai trancar o filho em casa 
e vai ensinar dentro de quatro paredes e vai proibir a criança de ver outras 
pessoas. Eu tenho certeza de que se eu perguntar para os pais que ensi-
nam em casa, aqui, nenhum faz isso. É um pressuposto, é uma hipótese 
que não tem qualquer fundamentação teórica ou prática.

Eu gostaria de evocar uma máxima que diz que contra fatos não há 
argumentos. E os fatos têm demonstrado isso, como as pesquisas que 
o André apresentou. E eu gostaria de usar minha própria experiência. 
Convivo com pessoas que foram ensinadas em casa. Moro com uma fa-
mília que está na terceira geração de crianças ensinadas em casa. Ne-
nhum desses indivíduos tem qualquer problema social. Pelo contrário, 
às vezes, se socializam até demais. Não existe fato contrário à socializa-
ção domiciliar. Por mais que se possa levantar hipóteses e argumentos, 
essas hipóteses e argumentos precisam ser demonstrados de fato. Até 
este momento, na história da humanidade não existe qualquer fato que 
demonstre que ensinar em casa elimina a socialização. Ao contrário, 
não há qualquer déficit numa criança ensinada em casa.

Dentro disso, gostaria de filosofar aqui que o ser social se constrói 
como tal enquanto interage com a sociedade ao seu redor, ou seja, se 
socializa de forma ativa no próprio meio social. 

Por que ensinar em casa não é um problema social? Porque a criança 
não é socializada exclusivamente nem na escola nem em casa. Nós todos 
somos socializados na sociedade. Aprendemos a conviver em sociedade 
na própria sociedade. É como se eu dissesse que se tem que ir ou para 
a escola para aprender a nadar ou ficar em casa para aprender a nadar. 
Mas não é nem na escola nem em casa, aprende-se a nadar na água. 
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Pode-se estudar sobre a água, pode-se estudar sobre técnica de nado, 
mas efetivamente só se aprende a nadar dentro d’água. 

Nós efetivamente só somos socializados na sociedade. Para eu apren-
der a interagir em movimentos sociais, preciso estar num momento so-
cial. Teoria e prática, práxis. Por isso, ensinar em casa não é um problema 
social, porque os pais estão inseridos na sociedade com seus filhos e estão 
inserindo seus filhos na sociedade quando vão ao mercado, quando veem 
uma passeata, quando veem uma greve. Quando um filho pergunta ao pai 
o que é greve e o pai explica, ele está socializando a criança. Quando uma 
criança brinca com os vizinhos, ela está se socializando. Quando a criança 
vai à escola, ela também está se socializando. Então, a socialização não é 
um processo exclusivo nem de um ambiente nem de outro, é um processo 
inerente a qualquer ambiente em que haja seres sociais. 

Traduzindo para um português mais acessível, somos socializados por-
que estamos na sociedade. A única forma de não sermos socializados é estar-
mos excluídos da sociedade. Não é essa a intenção da educação domiciliar.

Como o próprio Ricardo disse, talvez seja necessário a gente mudar o 
termo. Talvez a gente deva eliminar a educação domiciliar, porque o ter-
mo “domiciliar” lembra casa, e parece que a criança só será ensinada em 
casa. Talvez possamos mudar para “educação familiar” ou para qualquer 
outro termo. O termo em si não é o importante, mas a ideia, o conceito 
de que a pessoa não só está sendo socializada, mas está sendo educada 
a todo momento, em cada espaço social, porque o conhecimento não é 
restrito ao local geográfico. O conhecimento está no mundo.

Eu, aqui, estou aprendendo, porque nunca estive nessa situação. Apren-
demos constantemente em qualquer local em que estejamos. A questão é 
se será um professor formado ou um pai que vai mediar esse conhecimen-
to, essa socialização; se a base de operação será a casa ou uma instituição 
escolar. Esses são detalhes que não determinam nem a qualidade da edu-
cação, nem da socialização, mas a forma como isso acontece. 

Quando a professora fala da necessidade de uma avaliação, de uma 
regulamentação especifica, eu concordo plenamente. Que nós sejamos 
justos ao avaliar o desenvolvimento dos pais, das crianças e dos profes-
sores nas escolas, de uma forma igual, de uma forma justa, e baseada em 
competências desenvolvidas, não necessariamente numa quantificação 
abstrata. E muitos pais que ensinam em casa apontam esta vantagem: 
eles não avaliam os filhos meramente como um número, mas eles veem 
o desenvolvimento da criança, o que a criança sabia, o que ela sabe ago-
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ra, e o que falta ela saber. É qualitativo, e não quantitativo. É um desen-
volvimento de competência, e não uma avaliação conceitual abstrata. 

Eu gostaria de usar esta citação do Paulo Freire, considerado um dos 
maiores educadores do mundo, e talvez o maior educador que o Brasil já 
viu. Ele diz: “Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à som-
bra das mangueiras, com palavras do meu mundo, não do mundo maior 
dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro; gravetos, o meu giz.” 

Paulo Freire foi alfabetizado pela mãe dele, em casa. E hoje, os nossos 
professores que vão para as escolas estão sendo formados com uma base 
muito forte no pensamento de Paulo Freire. Um pensamento que foi origi-
nado de uma criança que não foi para a escola, que foi ensinada pela mãe 
dele, em casa. Se a criança ser ensinada em casa é um problema social, 
então Paulo Freire foi um problema social. Mas nós sabemos que não o foi. 

E aproveitando que hoje é Dia dos Namorados, eu quero promover um 
namoro, porque eu nunca ouvi, não li nada que o Paulo Freire tenha es-
crito sobre educação domiciliar. Eu desconheço se ele teve contato com 
isso. Mas lendo os textos dele – porque eu fui formado pedagogo, eu sou 
formado pedagogo, e eu estudei Paulo Freire –, o que eu conheço do Paulo 
Freire é um caso de amor com a educação domiciliar, porque ele falava 
de uma educação que não vem de cima para baixo, mas uma educação 
que acontece no nosso meio; nós sermos educados por aquilo que está ao 
nosso redor, e não uma coisa que vem de um mundo estranho. E isso não 
é ensinar em casa, ensinar com aquilo que está ao nosso redor? 

Ele falava que o aprendizado não é transferir conhecimento de uma 
cabeça para outra, mas é construir o conhecimento. E não é isso que vo-
cês, pais, estão fazendo com os seus filhos, construindo conhecimento? 

Se os pais não estão capacitados, então nós podemos esquecer o que 
o Paulo Freire disse, porque nós estamos dizendo que os pais não têm 
o produto que eles precisam para dar aos filhos. Mas se nós aceitamos 
o que o Paulo Freire disse, que o conhecimento é algo criado e desen-
volvido na mente de cada ser humano, então os pais que não têm certo 
conhecimento podem desenvolver esse conhecimento, e junto com os 
filhos. E o conhecimento vai estar sendo desenvolvido como um grupo, 
como uma família, como uma equipe, inclusive o conhecimento social. 

O conhecimento social não está nos livros, não está numa sala de 
aula, não está na ponta do giz. O conhecimento social está na sociedade. 
O conhecimento como um todo está no mundo ao nosso redor. E por 
isso, na minha opinião, e eu acredito que na da maioria das pessoas aqui, 
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socialização não é um problema para a educação domiciliar. O desen-
volvimento de conhecimento, se os pais são formados, ou não, não é um 
problema. E, apesar da brincadeira do começo, eu concordo com a pro-
fessora: esses não são os problemas. O único problema que há, realmen-
te, é o reconhecimento e a regulamentação legal da educação domiciliar 
no Brasil, porque, em termos de qualidade, em termos de possibilidade, 
em termos de desenvolvimento, tudo está aí. A única questão de que a 
gente precisa é justamente regulamentar e garantir que não haja abusos, 
mas que o direito dos pais de escolher seja garantido, e o direito de exis-
tir uma educação diferente. 

Para encerrar, eu só gostaria de dizer, mais uma vez, como várias 
pessoas disseram aqui, que a educação domiciliar não é inimiga da esco-
la, e nunca vai ser. Eu sei que existem vários pais que tiveram experiên-
cias horríveis com a escola; há pais que não as tiveram. Mas a instituição 
escolar é necessária, ela precisa continuar existindo. Tem muito o que 
melhorar, assim como a educação domiciliar também vai ter muito o 
que melhorar, em vários aspectos. E, para mim, não é uma questão de 
uma contra a outra, como várias pessoas já colocaram aqui, mas é uma 
questão de escolha. E eu só gostaria de colocar, ao contrário do professor 
Remi, que havia dito que, se a escola tivesse a qualidade dos nossos so-
nhos, nós não teríamos esse movimento, eu acredito que não, porque em 
outros países em que a qualidade da educação escolar é infinitamente 
superior à brasileira, ainda assim há pais que decidem ensinar em casa, 
por diversos motivos. Porque não é uma questão meramente quantita-
tiva, do que é melhor ou não, porque mesmo que a escola seja perfeita, 
vai depender do perfil da família, vai depender dos valores da família, 
vai depender do tipo de aprendizagem da criança. E eu, como pedagogo, 
posso dizer que, dependendo do tipo de aprendizagem que a criança 
apresenta, a educação domiciliar vai ser melhor, independentemente 
da qualidade positiva ou negativa da escola, assim como, para algumas 
crianças, a educação escolar vai ser melhor. Então, independentemente 
da qualidade da educação escolar ou das críticas que a gente possa fazer, 
a educação domiciliar deve e vai ser um direito, para opção dos pais.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Agradeço ao Sr. 

Fábio Schebella a exposição. 
Passo a palavra ao Sr. Alexandre Magno Fernandes Moreira, Diretor 

Jurídico da Aned, para sua exposição, por 15 minutos.



53

O SR. ALEXANDRE MAGNO FERNANDES MOREIRA – Boa tar-
de a todos. 

É uma grande satisfação estar aqui com os senhores. 
Eu gostaria de começar discordando do fundamento de quase tudo 

o que se tem dito aqui. Eu vou dizer aos senhores: a família não tem o 
direito de educar os filhos; a família tem o dever de educá-los. Isso está 
na Constituição. A Constituição diz expressamente que a educação é 
um direito de todos – ou seja, o direito de receber a educação – e um 
dever da família e do Estado. Então, este é o primeiro ponto essencial: a 
educação domiciliar, a educação familiar não é um direito, é um dever.

Aqui, ao meu lado, há até um livro bastante interessante, A Criança 
Terceirizada. Serve para nos lembrar que esse dever de educar os filhos 
em casa não pode ser terceirizado para a escola; não pode ser delegado, 
de maneira alguma. “Ah, como assim? E todo o sistema escolar reconhe-
cido pela Constituição?” Sim, o sistema escolar não tem por objetivo 
educar; tem por objetivo instruir, transmitir conhecimentos. Mas a edu-
cação, como os senhores aqui sabem bem melhor do que eu, é muito 
mais do que transmitir conhecimentos. E essa é a função da família. Isso 
não está apenas na Constituição, isso está, inclusive, no Código Civil, 
que diz que uma das decorrências do poder familiar – e o poder familiar 
é o conjunto de deveres que os pais têm em relação aos filhos – é dirigir 
a educação dos filhos. Percebam: o verbo, aqui, é dirigir. Ou seja, os pais 
são responsáveis pelo modo como a educação será dada a seus filhos. O 
que os pais podem fazer é delegar uma parte dessa educação, a parte 
relativa à instrução dos conhecimentos, para a escola. Mas atenção para 
isto: não existe autorização legal ou constitucional para que os pais de-
leguem toda a atividade educacional à escola.

E, de novo, sem fazer nenhum tipo de contraponto com o sistema 
escolar formal – que ninguém aqui está combatendo –, um grande pro-
blema da escola hoje é que ela se tornou hipertrofiada. Nós queremos 
que a escola transmita não apenas conhecimento, mas que dê disciplina, 
dê afeto, mostre limites, dê conceitos morais, exemplos éticos. Gente, 
a escola não foi feita para isso! A escola não tem capacidade para isso! 
Qualquer um aqui que seja professor ou que já tenha sido professor sabe 
como é difícil, hoje, conviver com este abandono intelectual e afetivo 
que os pais têm com relação aos filhos, problema que jogam nas escolas 
para seja resolvido. Os pais não têm o direito de fazer isso. 
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Infelizmente, eu posso dizer que a imensa maioria das famílias bra-
sileiras está cometendo não diria um crime, mas uma ilicitude grave de 
abandono afetivo, de abandono intelectual, de abandono moral com re-
lação a seus filhos. E faz isso não deixando de colocar os filhos na escola, 
mas desejando que a escola seja a solucionadora de todos os problemas 
e seja a responsável integral pela criança. Não! A responsabilidade pela 
criança e pelo adolescente é da família. O que acontece hoje é que as 
pessoas acham que ter filhos é um peso grande demais e querem deixar 
isso para alguma instituição. A instituição que mais aparece é a escola. 
Bem, depois talvez seja a delegacia também que aparece bastante. 

Eu vou até abrir um parêntese aqui. Uma pesquisa com menores 
infratores feita aqui em Brasília chegou a uma conclusão interessante: 
muitos menores cometem infrações porque querem chamar a atenção 
do policial, que representa a figura do pai ausente, pois mais da metade 
dessas crianças não tiveram pai em casa. 

Mas vocês sabem que está na Constituição que a educação é um dever 
da família e do Estado. E aí nós chegamos a um problema muito sério. Se 
duas entidades, família e Estado, têm o mesmo dever, que é educar, qual 
seria a participação de cada uma? Qual seria a entidade preponderante? 
Eu imagino que todos vocês já estejam pensando: “Ah, obviamente é a 
família”. Mas vamos ver, em termos jurídicos, onde está a resposta. E, por 
incrível que pareça, nós não encontramos a resposta dentro da Consti-
tuição. A nossa Constituição diz que a educação é dever da família e do 
Estado, mas se esqueceu completamente de detalhar como seria feito esse 
dever da família. Todos os artigos da Constituição relativos à educação 
tratam do dever do Estado; a família foi simplesmente esquecida. Talvez, 
se na Constituinte de 1987, nós tivéssemos um movimento como este, nós 
já teríamos um artigo na Constituição dizendo exatamente qual o dever 
da família. Mas, como nós não éramos uma minoria organizada, nós te-
mos apenas uma previsão de um sistema escolar formal, de responsabi-
lidade do Estado. Eu digo responsabilidade do Estado porque mesmo as 
escolas privadas são intensamente regulamentadas pelo Estado e acabam 
sendo indiretamente responsabilidade do Estado também.

Por incrível que pareça, nós vamos encontrar as respostas para isso 
fora do Brasil. Onde? Em tratados e convenções internacionais de direi-
tos humanos. Quase todo mundo já ouviu falar que a educação é um di-
reito humano fundamental; todos têm direito de receber educação. Mas 



55

a questão é: o que esses tratados dizem a respeito do dever de prover a 
educação? Quem teria essa primazia, a família ou o Estado?

Aí eu fui pesquisar o que dizem esses tratados internacionais e cheguei 
a algumas conclusões. Mas, antes de falar dessas conclusões, eu queria 
ler para vocês um pouco o que dizem esses tratados, exatamente para ver 
como é que essa questão está sendo tratada pela comunidade internacio-
nal, ou seja, pelo mundo inteiro. Eu vou ler alguns trechos aqui apenas para 
fazer referências para vocês de como isso é tratado internacionalmente. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) em 1948, diz, no seu art. XXVI, item 3: 

“Art. XXVI............................................................................................

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrado a seus filhos.” 

Então, têm prioridade de direito.
A seguir, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ratificado pelo Brasil: 
“Art. 13...................................................................................................

 1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a res-
peitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores le-
gais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas cria-
das pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos padrões 
mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de 
fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa 
ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo 
Brasil em 1992, estabelece em seu art. 18, item 4:

“Art. 18...................................................................................................

4. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores 
legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos 
que esteja de acordo com suas próprias convicções.”

Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Brasil em 
1990, art. 18, itens 1 e 2:

“Art. 18................................................................................................... 

1. Os Estados partes envidarão os seus melhores esforços a fim 
de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os 
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pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao de-
senvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o 
caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial 
pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocu-
pação fundamental visará ao interesse maior da criança. 

2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na pre-
sente Convenção, os Estados partes prestarão assistência” – 
atenção para esta palavra, ‘assistência’ – “adequada aos pais e 
aos representantes legais para o desempenho de suas funções 
no que tange à educação da criança e assegurarão a criação de 
instituições, instalações e serviços para o cuidado das crianças.”

Agora, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), de 1969, promulgada pelo Brasil em 1992 – 
art. 12, item 4:

“Art. 12..................................................................................................

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que 
seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral 
que esteja acorde com suas próprias convicções.”

Eu gostaria que os senhores e as senhoras tirassem suas próprias conclu-
sões a partir do que foi lido aqui. Isto aqui não é o nosso desejo. Isto aqui não 
é a nossa intenção. Isto aqui são documentos internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil, que estão em vigor aqui dentro. 

Aí nós podemos até pensar: temos a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB) e temos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
falam da matrícula obrigatória. Como é que nós ficamos na relação entre 
esses tratados internacionais de direitos humanos e estas leis ordinárias, 
que são a LDB e o ECA?

Aí eu vou pedir ajuda à maior autoridade no assunto, o Supremo Tri-
bunal Federal. Em Direito, nós costumamos dizer que é constitucional 
aquilo que o Supremo diz que é. É o grande argumento de autoridade. E 
o Supremo, num julgado do ano passado, disse o seguinte:

Tratados internacionais de direitos humanos: as suas relações 
com o direito interno brasileiro e a questão da sua posição 
hierárquica.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos

E o Supremo, em julgado do ano passado, afirmou o seguinte:
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“Tratados internacionais de direitos humanos. As suas re-
lações com o direito interno brasileiro e a questão da sua 
posição hierárquica. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. Caráter subordinante dos tratados internacionais 
em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos 
direitos básicos da pessoa humana. Relações entre o Direito 
Interno Brasileiro e as Convenções Internacionais de Direitos 
Humanos. Posição hierárquica dos tratados internacionais de 
direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: 
natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? Enten-
dimento desta Corte, que atribui hierarquia constitucional às 
convenções internacionais em matéria de direitos humanos.”

Ou seja, tudo isso que acabei de ler para vocês tem valor de Consti-
tuição, está acima de qualquer lei. 

Aí nós podemos pensar: “Mas seria bom nós termos uma lei deta-
lhando, explicitando isso”. Sim, principalmente, para nos dar segurança 
jurídica na educação domiciliar dos nossos filhos. E essa lei deve ser edi-
tada pelo Brasil. Como assim “deve ser editada”? Eu pego aqui novamen-
te a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da 
Costa Rica, que, no art. 2º, diz o seguinte:

“Art. 2º Dever de adotar disposições de direito interno. 

Se o exercício dos direitos e liberdades previstos nesta Con-
venção ainda não estiver garantido por disposições legislati-
vas ou de outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se 
a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com 
as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de 
outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais 
direitos e liberdades.” 

Eu teria a ousadia de dizer para vocês agora que, desde em 1992, ano 
em que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, 
o Pacto de São José da Costa Rica, que é considerado constitucional, ou 
seja, tem valor de Constituição aqui para o Brasil, desde 1992, o Brasil 
assumiu a obrigação de legitimar expressamente educação domiciliar. 

E é isso que esperamos que o Congresso Nacional faça daqui para 
frente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Eu agradeço ao Sr. 
Alexandre Moreira pela exposição. Agradeço a todos os presentes, aqueles 
que tiveram aqui oportunidade de esclarecer mais sobre esse tema para 
o Parlamento brasileiro, para que possamos fazer uma reflexão bastante 
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objetiva não com os preconceitos que normalmente são caracterizados na 
discussão do tema, mas para que possamos efetivamente conhecer, apro-
fundar a temática, trazer para dentro desta Casa o assunto, o tema. 

Após as exposições, nós vamos passar para um período de debate. E 
aí eu comunico aos senhores as regras. Para todos os presentes, o prazo 
para formulação das questões é de dois minutos, e os expositores terão 
o prazo de 3 minutos para responder as questões. 

Nós temos aqui uma lista de inscrição, mas eu queria solicitar a to-
lerância dos senhores. A Karenina Thomas tem um depoimento a ser 
prestado. Ela vai ter que se ausentar. Ela foi educada pelo ensino do-
miciliar. É a segunda da nossa inscrição, depois do Sr. Edson Prado de 
Andrade. Mas para que a gente garanta também que ela possa fazer uso 
da palavra antes de se retirar, eu peço a atenção dos senhores e passo a 
palavra para a Karenina Thomas.

A SRA. KARENINA THOMAS – Muito boa tarde a todos. Agrade-
ço pela tolerância. Sou Karenina Thomas, tenho um nome um pouco 
diferente em razão da minha descendência. Sou filha de um americano 
e uma norueguesa, mas sou nascida e criada no Brasil.

Por opção dos meus pais eu fui educada pelo método do ensino do-
miciliar. Vou ser breve porque preciso sair daqui a pouco.

Minha família tem uma história interessante com a educação. O meu 
bisavô foi educador em Nova York. Ele, inclusive, é discípulo do antes 
mencionado John Dewey, e a família dele criou os dois filhos num am-
biente ateu. Eles, realmente, tinham essa perspectiva de vida.

O meu avô, filho deles, foi criado nesse ambiente, teve uma escolari-
zação normal, mas acabou se convertendo e transformando-se em pas-
tor e teólogo. O filho dele, meu pai, teve uma experiência própria com a 
religião do seu pai. Ele, na adolescência, tinha suas questões, mas acabou 
sendo um missionário e querendo ir para fora do seu país e exercitar 
essa função.

Ele conheceu a minha mãe aqui no Brasil 30 anos atrás. Eles acaba-
ram ficando aqui, tiveram seis filhos e optaram pelo ensino domiciliar, 
não só para poder ensinar os filhos no idioma dele, que era o inglês, mas 
também por questões religiosas.

Eu sou a quarta filha. Aliás, sou a primeira menina, pois tenho três 
irmãos mais velhos. E eles também tiveram uma questão muito forte 
com a cultura do Homeschooling, que ele trouxe dos Estados Unidos. O 
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Homeschooling, como disseram em um dos plenários, ou a educação em 
casa, foi a base do americano desde a independência do País e até antes. 
Ensinavam-se os filhos em casa. Era raro e, realmente, uma questão elitis-
ta os filhos serem enviados para uma escola fora. Geralmente, isso ocorria 
quando já tinham idade mais avançada, às vezes, na fase universitária.

Mas a questão começou a ser mais visualizada, mais polêmica, de-
pois dos anos 1960, com todas as mudanças culturais pelas quais os 
Estados Unidos passaram. Uma delas foi em 1963, se não me engano, 
quando a Suprema Corte definiu que a oração e a leitura bíblica não 
seriam obrigatórias nas escolas. Partidos em favor do secularismo da 
educação pegaram isso e correram, não só na legislação nacional, mas 
principalmente na estadual, para proibir a religião dentro da escola.

A maioria dos Estados Unidos era de comunidades religiosas, aliás, não 
religiosas, mas que tinham um enfoque grande na religião; então, a partir 
dali, muitos pais quiseram educar seus filhos em casa por causa disso.

E tendo esse background, digamos, que o meu pai trouxe para o 
Brasil com sua família, principalmente, pegaram um currículo dos Es-
tados Unidos, que já era usado para o ensino em casa, uma comunidade 
religiosa menonita, que é similar ao amish, mas não exatamente, tem 
suas diferenciações religiosas. E eles nos ensinaram com esse método, 
mas não se fixaram a isso, não foi só isso o que eles usaram; usaram ou-
tros métodos para a alfabetização, para as outras áreas de aprendizado.

Acho que o meu caso é um pouco excepcional porque, sendo eles 
missionários, morávamos em comunidade. Eu não sei. Foi um grupo 
meio polêmico, e eles se juntaram para fazer um trabalho missionário 
chamado Família Internacional, antigamente conhecido como Meninos 
de Deus. Eles têm tido suas épocas e assuntos polêmicos, mas eles foca-
ram muito no ensino domiciliar em casa dos filhos dos voluntários.

Assim, eu fui alfabetizada com três anos. Usaram um método para 
me alfabetizar, para eu começar a ler e escrever, o que eu fazia desde os 
três anos. Minha mãe se formou como professora com esse curso que 
usaram dos Estados Unidos, e tivemos um acompanhamento, mas não 
do Governo brasileiro.

Acho que eles conseguiram se safar desse jeito por serem estran-
geiros e, portanto, não estavam sujeitos à fiscalização nacional. Mas 
eles usaram métodos de avaliações anuais do Governo da Califórnia, 
os California Achievement Tests, as provas de avaliação anual que to-
das as escolas públicas e privadas do Estado da Califórnia usavam. 



 60 Educação Domiciliar

Encomendávamos e usávamos com o passar de cada ano, com o passar 
de cada série, para ter essa avaliação. Também ficamos em dia com 
frequências, com avaliações bimestrais, por assim dizer. 

Foi uma experiência muito realizadora para mim, sendo que morá-
vamos em comunidade. Essa parte da socialização, acho, é diferente da 
família comum brasileira porque tivemos várias crianças de várias ida-
des morando na mesma comunidade. Cheguei a morar com 20 crianças 
entre zero e 17 anos na mesma casa.

Então, foi uma experiência muito rica, muito realizadora, interagir-
mos com gente de vários países e de várias áreas do Brasil. O Brasil tem 
esses regionalismos, e foi muito enriquecedor para mim.

Além disso, também tivemos as atividades extracurriculares, como 
natação e balé. Na nossa família somos seis loiros de olhos azuis e fize-
mos muito sucesso na parte de canto.  

Do lado da minha mãe temos uma tradição na música e, então, fize-
mos uma coisa tipo família Von Trapp, pois nós seis ficávamos em fila e 
cantávamos músicas tradicionais brasileiras, americanas ou religiosas. 
Participamos de muitos eventos nas embaixadas e até chegamos a can-
tar aqui mesmo no Congresso, mas também cantamos para orfanatos, 
asilos, lugares onde meus pais realizavam...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Karenina? Temos 
um número muito grande ainda de pessoas inscritas. Eu peço que possa 
partir para a conclusão.

A SRA. KARENINA THOMAS – Sim. Desculpe, eu também preciso 
sair. Claro.

Foi uma experiência diferenciada, mas foi muito realizadora para 
mim o Homeschooling. Também para terminar o ensino médio eu fiz 
uma prova nos Estados Unidos. Então, minha formação é americana.

Então, relatando alguns dos benefícios aqui: sou autodidata e desde os 
meus seis anos eu não precisei de um acompanhamento de um professor, 
mas só da checagem básica, de quando fazíamos as provas, a correção do 
material; os laços familiares foram muito fortes, foram uma parte muito 
importante para mim; a segurança também foi um aspecto importante, 
pois meus pais se sentiam muito mais seguros comigo em casa do que 
fora, por várias razões, dentre elas porque, em sendo filha de estrangeira e 
loira de olho azul, eles tiveram os seus cuidados e essas coisas. 
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Outro ponto importante foi também a conceituação da educação. 
Para mim, a educação não era algo fixo, no horário escolar; estávamos 
aprendendo o tempo inteiro, na sala de aula, em casa, brincando. A edu-
cação foi uma experiência contínua em casa. Outra coisa foram os idio-
mas: eu nunca estudei o português, por isso peço que perdoem os meus 
erros de português. Mas nunca estudei o português; eu o peguei pela 
convivência, pela interação e pela socialização que eu tive. E também 
aprendi o norueguês em casa com minha mãe e aprendi o espanhol com 
os amigos de países latino-americanos.

A flexibilidade também para as necessidades dos alunos foi uma coi-
sa marcada para mim. No tocante ao uso abrangente de materiais, tive-
mos muito mais opções de uso dos materiais educacionais. A atenção 
individualizada também foi muito importante, o desenvolvimento do 
caráter e a parte do ensino religioso que, para mim, continua sendo mui-
to importante e muito boa.

Se eu pudesse melhorar a minha experiência com o ensino em casa, 
eu queria ter tido a oportunidade de fazer o ensino médio numa esco-
la normal, pela estrutura, pelos materiais disponíveis, pelos professores 
mais profissionalizados nos assuntos do ensino médio. Mas foi uma ex-
periência própria. Para os outros pode vir a não ser tão boa.

Resumindo, na minha experiência, a educação é um investimento de 
tempo, é um investimento financeiro, mas realmente vale a pena. E que-
ro muito ver que no Brasil isso venha a ser um direito mais aparente, 
para que os pais tenham isso.

Eu estou muito feliz, realmente, com esse convívio, principalmente 
por saber que a minha família não estava sozinha nisso, que não foi uma 
experiência única. Então, agradeço muito por poder participar.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Obrigado, Karenina.
Vou passar a palavra para o segundo orador. É claro que nós aqui 

não temos a rigidez em, necessariamente, encerrar as exposições em três 
minutos. Mas temos uma dificuldade: de um momento para outro pode 
começar uma deliberação no plenário, e aí teremos que nos ausentar 
desta sala de Comissão.

Então, eu pediria que as pessoas que vão fazer uso da palavra a partir 
deste momento, até para aproveitar a presença dos nossos convidados, 
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porque alguns deles podem ter que sair, que procurem o máximo possí-
vel respeitar o prazo estipulado.

Passo a palavra para o Sr. Edison Prado de Andrade, da Faculdade de 
Educação da USP.

O SR. EDISON PRADO DE ANDRADE – Boa tarde. Quero cumpri-
mentar a Comissão e o Deputado Lincoln Portela por esta iniciativa. Eu 
prefiro ficar de pé para não gerar torcicolo na plateia.

São rápidas considerações. Primeiro, eu respondo. A minha colega é 
advogada que cursou também doutorado em educação onde eu tenho pra-
zer, na Faculdade de Educação da USP, de também cursar o meu douto-
rado sobre este tema. Digo o seguinte: eu quebrei muito a minha cabeça 
com a sua angústia: como dar liberdade a esses pais – e pais realmente 
comprometidos com os seus filhos, que amam os seus filhos e querem 
prover a eles o melhor sem abrir uma porta e uma janela que traga prejuí-
zo à maioria da população –, como foi muito bem colocado, inclusive, pelo 
Dr. Alexandre, que são efetivamente responsáveis pelo crime de abando-
no intelectual, e não pelo desabandono, como no caso aqui?

Ao estudar a legislação e a regulação que está sendo feita em nível 
internacional, especialmente na Europa, porque essa é uma discussão 
candente, muito atual na Europa, parece-me que a solução seria razo-
avelmente simples: a lei faria isso, e esse artigo de lei nesse parágrafo 
incluiria a exigência de registro.

Então, os pais que forem praticar a educação domiciliar, que quise-
rem fazer esse tipo de educação, cujo direito deve ser reconhecido, pois 
está na esfera de decisão dos pais, que esses pais se dirigiriam ao sistema 
de ensino e comunicariam esse fato. A partir daí, o sistema de ensino, 
os órgãos de supervisão e de fiscalização, tendo ciência disso, fariam o 
processo de supervisão e avaliação.

Parece que isso resolve, mas não resolve. Resolve em grande medida 
– e eu vou dizer por quê. Porque os pais que são culpados deste aban-
dono intelectual e efetivo não farão esse registro. E ao não fazerem esse 
registro, eles estarão submetidos às regras do ECA quanto à frequência 
obrigatória, à matrícula e também à LDB.

Parece-me que isso resolve significativamente. Isso é o que está acon-
tecendo na legislação europeia. Ainda existem países extremamente 
fechados como o nosso. A Alemanha é muito fechada, e não é difícil 
explicar. Eu, na minha tese, desenvolvi isso, pois temos o contexto do 
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nazismo e do fascismo, a partir dos quais foram criados diplomas inter-
nacionais de direitos humanos. Portanto, há um receio extraordinário 
em toda a Europa de que o fascismo e o nazismo se instalem novamente 
no seio das famílias – aliás, preocupação que nós deveríamos ter aqui, 
não com as famílias; eu diria, em alguma medida, em significativa medi-
da, com o que está acontecendo nas escolas. 

Visitei, na maior rede pública de ensino do Estado de São Paulo, a 
maior rede de ensino do País, gigantesca, quando assessorava pessoal-
mente o coordenador de ensino do interior, uma escola em que as salas 
de aulas eram trancadas a cadeado, para que as crianças não pudessem 
sair de lá no horário de aulas. 

A outra questão é muito simples. O Dr. Alexandre disse que há um 
dever dos pais, e que a todo dever corresponde um direito: o direito da 
criança e do adolescente. 

E é o que os pais que realmente querem fazer educação domiciliar 
com seriedade farão quando da tutela e da proteção do direito dos seus 
filhos, que têm sido efetivamente violado – não vamos pintar um qua-
dro imaginário –, em muitos casos, dentro da escola e pela escola, pelos 
gestores escolares. 

Cito apenas um caso emblemático: em uma escola, nas minhas pes-
quisas, em Belo Horizonte, os meninos eram obrigados a vestirem-se de 
meninas e as meninas a vestirem-se de meninos, sob pena de não rece-
berem nota. Isso é uma violação ao direito da criança e do adolescente, 
o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos valores de crença, que 
são ensinados e que são próprios da criança! Não são necessariamente 
os pais que embutem isso; a própria criança se sente constrangida com 
esse tipo de comportamento. 

Existe, sim, para terminar minha fala, um embate necessário com 
o tipo de escola que está sendo praticada no Brasil. Não é do nada que 
esses pais e muitas mães resolveram abandonar seus empregos e se sub-
meterem a circunstâncias, às vezes difíceis, para educar os seus filhos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – A Dra. Elisângela 

gostaria de fazer uso da palavra para estabelecer um diálogo.
Eu queria combinar com vocês uma forma que fosse mais adequa-

da: se deixamos todas as intervenções para que, ao final, os convidados 
falem ou se fazemos um diálogo aberto em que a exposição já possa 
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ter resposta imediata. O que os senhores preferem? De imediato? Então 
passo a palavra à Dra. Elisângela. 

A SRA. ELIZÂNGELA TREMÉA FELL – Oi Edson, fico feliz por 
você está fazendo sua tese nisso. Eu trabalhei mais com obrigatoriedade 
e quero dizer que é uma boa opção: vocês têm realmente de passar para 
o Legislativo essa opção que não foi passada ainda, e resolveríamos nos-
so grande problema. 

Como resumi muito rapidamente minha fala, eu tinha muita coisa 
para falar, quero deixar dois pontos claros. O primeiro é quanto ao direito 
e dever da criança, a que você se referiu. É importante dizer que a obriga-
ção do Estado está na gênese normativa constitucional mencionada pelo 
Alexandre – e temos que entender por que a Constituição Federal não co-
loca como dever da família, mas só dever do Estado – porque subentende-
-se que a família já cumpre e que o Estado é omisso.

Então, quando a Constituição diz que o Estado tem o monopólio, ela 
não está excluindo vocês; ao meu entender, a norma diz que o Estado 
não possibilitava. Então, o direito subjetivo é para que possamos exigir 
do Estado. Então, se eu quero que o Estado me dê educação, eu tenho 
direito de exigir dele. É isso. 

As pessoas fazem uma interpretação meio errônea, pois não é que a fa-
mília foi esquecida, mas que, historicamente, a família sempre educou seus 
filhos. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam.

Segunda coisa: esse delicado limite que temos entre poder e não po-
der educar em casa, entre lei nacional e legislação internacional, entre 
público e privado, entre lar e instituição formal; ele não deve ser anali-
sado nem sob a ótica de vocês pais nem sob a ótica do Estado; ele deve 
ser analisado sob uma ótica primordial: o melhor interesse da criança. 
Estão entendendo? 

Então, isso tem de ficar claro: o que nós temos de analisar e ponderar 
sempre é o que é o melhor interesse da criança; não é o melhor interesse 
do pai que quer dar tal e tal estudo para o filho, e nem o do Estado que 
quer dar tal e tal formação.

Portanto, sempre que formos ponderar isso, temos de pensar no que 
é melhor para a criança. Se para a criança é melhor a educação formal, 
vai ser a educação formal. Se para a criança o melhor for educação domi-
ciliar, é educação domiciliar. Isso, com base na legislação primordial: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei especial que fundamenta 
toda a justificativa de vocês. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Obrigado, Dra. 
Elizângela. 

Tem a palavra a Sra. Aidê Salacie. Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Gilmar Carvalho. 
O SR. GILMAR CARVALHO  – Agradeço à Casa. Estamos na Câmara 

dos Deputados, a Casa do povo. 
Quero dizer que sou pai e já fui condenado, após acusado. Estou cho-

vendo no molhado aqui, jogando água onde já tem, mas o debate está 
sendo muito importante, porque vocês estão debatendo algo que sofri e 
com o qual convivo. 

Ouvi a Elizângela, mas quando estou diante de um Juiz não é como ela 
diz. O Estado se sobrepõe a mim como família, como pai, quando vou para 
o convívio. Fui acusado de abandono intelectual. O Ministério Público me 
acusou de abandonar meus filhos. Meus filhos foram levados diante do Juiz, 
que os ouviu, os viu e teve conhecimento dos resultados. Portanto, ele não 
nos condenou, de fato, por abandono intelectual, porque ele viu os resulta-
dos. Porém, como não há uma legislação clara, de fato, ele me condenou por 
retirar meus filhos da escola. Ele tinha de dar uma sentença e assim o fez. 

Portanto, na condição de povo e na Casa do povo, quero pedir que 
haja uma legislação clara sobre o meu direito, porque o próprio Juiz dei-
xou claro para nós: a tua questão não é judiciária, mas de uma legislação 
clara sobre o assunto. Ele não me condenou por abandono intelectual.

Outra questão que eu gostaria de colocar é sobre as famílias. Houve 
uma reportagem sobre a minha família no Fantástico e 95% dos comen-
tários ali feitos me apoiaram e me aprovaram. Ou seja, há um apelo so-
cial pela legalização do que muitos fazem às escondidas. Hoje, eu tenho 
medo, pois fui ameaçado de, a qualquer hora, alguém tirar meus filhos 
de mim. Trabalho em três serviços para manter uma condição para os 
meus filhos e, de repente, o Estado pode tirar os meus filhos. Temos um 
relacionamento tranquilo, em paz, com toda uma sociedade, e o Estado 
me põe medo numa situação dessas. 

Houve quase 1 milhão de acessos ao site da Aned em razão dessa re-
portagem. Não é possível que a sociedade ou o povo brasileiro não esteja 
interessado em outra opção de ensino. 

Agradeço ao Deputado Lincoln Portela a oportunidade de nos repre-
sentar na Casa do povo, porque o povo quer, sim, outra opção de ensino 
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regulamentada, para que, diante do Juiz, não seja diferente do que é men-
cionado. Diz-se que não há, mas há uma condenação. 

Eu agradeço a oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Agradeço ao Sr. 

Gilmar. 
O Sr. Ricardo quer fazer uma colocação a partir das palavras do Sr. 

Gilmar.
O SR. RICARDO IENE DIAS – De fato, não só o site da Aned 

recebeu 1 milhão de visualizações na mesma noite em que aquele 
programa do Fantástico foi exibido, como também recebemos 2 mil 
e-mails interessados em saber o que é educação domiciliar, e-mails 
de apoio, além do perfil do Gilmar, no Facebook, que tive oportuni-
dade de visitar.

A fala do Alexandre, que foi muito boa, me deixou no meio de um 
paradoxo: se é um dever, então, estou pedindo ao Governo o direito de 
exercer o meu dever como pai, porque, já que os valores mudaram, se 
está na moda falar – porque, para mim, hoje, isto é um modismo – em 
respeito às diferenças, então, respeitem essa diferença nossa de querer 
educar nossos filhos em casa. 

Acho interessante, quando as pessoas me perguntam: “Sua esposa tra-
balha em quê”? Digo: ela é mãe e esposa em tempo integral. “Sua esposa 
não trabalha fora”? O choque é enorme, como se fosse um crime, mas 
aqui, neste auditório, estão famílias, cujas mães estão dentro de casa em 
tempo integral e cujos pais abriram mão de salários maiores, de empregos 
melhores, para cuidar mais dos filhos, para dar mais tempo aos filhos, 
tempo de qualidade. Esse livro do José Martins Filho, um pediatra, pro-
fessor de uma universidade, A Criança Terceirizada... Nós não estamos 
satisfeitos com a terceirização das crianças. Filhos dão trabalho? Então, 
não coloque um filho no mundo se você não estiver disposto a dar tempo 
de qualidade a ele. Eu posso falar isso, porque abri mão de emprego, de um 
concurso que eu fiz, porque eu ficava, de segunda a sexta-feira, viajando. 
Chegava em casa, no sábado, esgotado, e eu tinha o sábado e o domingo 
apenas. Quando pedi demissão, o pessoal, na Petrobrás, me disse: “Nossa, 
mas você é louco. Por que você está pedindo demissão?” Eu expliquei os 
motivos, e uma pessoa que estava lá há muito tempo disse: “Eu quero lhe 
dar os parabéns, porque eu tenho uma filha de 19 e outra de 20 anos, e 
eu não as vi crescer, trabalhando nesse ritmo louco, frenético.” O que não 
é crime, mas me deixe ter a oportunidade de querer ganhar menos, de 
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querer reduzir o meu padrão de vida para ficar com meus filhos. Qual é o 
crime que há nisso? Eu não quero terceirizar o meu filho e a minha filha. 
Eu não quero terceirizar essa educação. E ninguém precisa se preocupar, 
Dra. Elizângela, porque só vão praticar educação domiciliar os pais que 
estão prontos para isso. Na verdade, a maioria dos pais não está interes-
sada. Eles estão interessados é que o filho passe o dia inteiro dentro da 
escola. Eu acho um contrassenso o que o Remi falou aqui. 

Nós queremos, então, o direito de exercer a educação dos nossos filhos. 
Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Glauber Braga) – Tem a palavra o Sr. 

Sérgio Carvalho. 
O SR. SÉRGIO CARVALHO – Boa tarde a todos. Eu sou de Vila Velha, 

Espírito Santo. Também estou passando pela mesma situação que o nosso 
companheiro Gilmar ali passou. Fui denunciado pelo Conselho Tutelar 
por abandono intelectual. Tive de encarar a Delegacia da Infância e da 
Juventude, eu, minha esposa e meus filhos. Foram 5 horas de processo. 
Fomos tratados como marginais, como infratores do mais baixo crime 
praticado contra criança. Estivemos em ambientes muito desagradáveis, 
aonde chegavam casos de estupro, de abandono mesmo de família. No 
início, isso nos trouxe muito temor. Logo depois, fomos conduzidos ao 
Fórum, passamos pelo Promotor, que deu sequência ao processo. Depois, 
fomos também ouvidos pela Secretaria de Educação que também ava-
liou o nosso caso. Fomos pressionados lá, e o nosso caso está aguardando 
julgamento, uma sentença. Isso tudo tem trazido muita pressão, mas, ao 
mesmo tempo, coragem, porque é uma atitude – vejo aqui hoje no meio de 
tantas pessoas – irrevogável. Cremos que é um direito nosso dar educa-
ção aos nossos filhos, o melhor para os nossos filhos. Educação domiciliar 
hoje é um ato de coragem. A gente tem que ter muito mais coragem para 
tirar os nossos filhos da escola do que para colocá-los na escola. Colocá-
-los na escola, eu vejo como uma atitude de comodidade, é transferir algo 
que você tem que fazer. Vejo também que o ensino domiciliar resgata algo 
na família que foi perdido, a mãe em tempo integral dentro de casa, pais 
realmente assumindo o seu papel de paternidade, de tutores da casa. Isto é 
algo que nós precisamos tocar para frente, mas precisamos de uma legis-
lação que aprove essa nossa luta. Sabemos que não estamos sozinhos. Este 
momento está sendo muito oportuno e muito válido para nós.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado. 
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A SRA. ELIZÂNGELA TREMÉA FELL – Sérgio, quem fez a denún-
cia? Vieram conversar aqui comigo e eu não prestei atenção. Gostaria de 
saber quem o denunciou.

O SR. SÉRGIO CARVALHO – Eu creio que a denúncia partiu de 
alguns vizinhos ao Conselho Tutelar, que nos abordou em nossa casa 
numa situação bem constrangedora.

A SRA. ELIZÂNGELA TREMÉA FELL – Eu li alguns casos e con-
versei com o Ricardo. Sei que, às vezes, até membros da família fazem a 
denúncia. Se a família não está a seu favor, por que ter uma família? Se a 
família não confia em você como capaz, é uma situação bem mais com-
plexa. Mas fico feliz que não foi a sua família, porque seria difícil. Só isso.

O SR. RICARDO IENE DIAS – Doutora, só um comentário sobre 
isso. Em 90% dos casos, é a família que denuncia, mas muito mais por 
ignorância a respeito do assunto. Por ter uma cabeça escolarizada, não 
se admite na nossa sociedade que se possa educar um filho fora da esco-
la. Quem é pai e mãe sabe disso. Você encontra uma pessoa na rua e ela 
pergunta como as crianças estão na escola. Está no imaginário coletivo 
das pessoas essa questão.

O SR. EDISON – Só vale esclarecer que é a família ampliada, Douto-
ra, não é a família nuclear. Ok?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Senhoras e se-
nhores, nós estamos aqui com muitas manifestações do e-Democracia, 
do webcam, Ernani Morais, Beck, Márcio Barros. Vou ler o que eles es-
tão dizendo.

Às 16h30 – Ernani Morais: “Interessante, eu não sabia que estávamos 
com voz tão ativa na discussão.”

Mais uma vez à Comissão.
Beck: “Legal. Gostei da leitura que está sendo escrita aqui.” 
Ernani: “Fiquei realmente surpreso.”
Márcio Barros fala pra Comissão de Legislação Participativa: “Achei 

legal isso, mesmo morando longe, senti valorizada a minha cidadania. 
Obrigado.”

Stênio Falcão 1 – Mais uma vez, 81. “Afirmo que sou a favor da edu-
cação domiciliar. Meu filho ainda não está na idade escolar. Mas, diante 
da pressão do sistema econômico, eu e minha companheira fomos pres-
sionados a colocar o nosso filho na creche. Foram duas tentativas muito 
desgastantes. Nosso filho de apenas um ano sofreu muito e começamos a 
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refletir sobre os danos que o modelo escolar estava causando. Infelizmen-
te o sistema não dá condições para que os pais eduquem seus filhos e nos 
pressionam a terceirizar não só a educação mas também os cuidados 
básicos. Não sei o que será dessa sociedade em que essas crianças não 
têm um afeto ou a atenção dos seus pais.”

Diego Urbano: “Essa iniciativa é muito importante para uma conscien-
tização da sociedade e das autoridades, que existe um questionamento. 
Está sendo levantado um tema de extrema importância para a boa for-
mação do indivíduo e que pode participar de maneira útil ao seu meio.”

Stênio: “Creio que o caminho não seja a fiscalização pelo Estado.”
Wesley Pequeri: “Grande iniciativa dos Parlamentares desta Casa, 

incluindo o Deputado Lincoln Portela.”
Ele se dirige a mim e eu passo à Comissão de Legislação Participativa.
Flávio: “O Estado diz que tem condições e capacidade para ensinar 

nossos filhos. Sou funcionário do Estado no meu Estado e 90% das esco-
las estão formadas e tomadas pela desorganização, pelo descaso e pela 
falta de segurança.”

Jairo: “Socialização! Isto é mito, Lincoln.”
Ernani Morais: “Pessoal, infelizmente, algum tipo de avaliação do Es-

tado é indispensável.”
Timothy Brennan: “No Brasil, a socialização não é problema. O bra-

sileiro é culturalmente sociável.”
Flávio: “O ensino domiciliar é importante. O Estado tem todo o direi-

to de acompanhar e estabelecer regras, mas não pode negar esse direito 
aos pais.”

O Ernani Morais também faz outra consideração.
Carlos Alberto Cardoso: “Lincoln, estou acompanhando a audiência 

aqui em Lisboa. Fico feliz pelo evento e pela qualidade com que está 
sendo tratado.”

Flávio fala reservadamente para a Comissão de Legislação Participa-
tiva: “O Brasil é um País livre, é um País onde podemos participar de um 
momento como esse. Quero parabenizar a Comissão por tudo.”

Luana Machado: “Estamos num meio em que os pais enviam os seus 
filhos à escola com um ano de idade para se livrar deles; quando pais 
praticamente imploram para poder cuidar de seus filhos são vistos como 
ilegais, quando, na realidade, estão tendo uma atitude muito nobre.”
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O Ernani Morais, mais uma vez, fala das crianças em plenário.
Márcio Barros: “A lei brasileira sobre educação domiciliar asseme-

lha-se à lei nazista, promulgada por Hitler em 1938, que proibia o ensino 
em casa pelos pais.”

Luana: “A obrigatoriedade de colocar os filhos na escola não tem re-
duzido o tempo de delinquentes.”

O Ernani e o Flávio também fazem novas considerações. 
Rogério Milioli: “O maior inimigo da educação domiciliar é o 

preconceito.”
Roselma Maria Matos Benjamim: “Meus dois filhos estão querendo 

muito estudar em casa, mas preciso de um amparo por lei. Não quero ser 
acusada de negligente no intelecto dos meus filhos.”

Diego Urbano: “Emocionante a palavra do Ricardo.”
Muito bem! Parabéns a vocês que participam conosco. Todo o Brasil 

e o mundo estão participando desta audiência pública. 
O Sérgio Carvalho já se manifestou? Ok. 
Com a palavra Sérgio Murilo, educado em casa.
O SR. SÉRGIO MURILO – Quero agradecer primeiro à Comissão 

pela oportunidade de estar aqui representando a minha família, lá de 
Vila Velha. Como o meu pai explicou, fomos denunciados pelo Minis-
tério Público de Vila Velha. E foi muito difícil quando eu fui para a de-
legacia infantil, vi crianças que faziam coisas horríveis, e eu, no meio, 
sendo acusado. Eu fiquei tremendo o tempo todo em frente do delega-
do. Uma coisa que todo mundo bate – vou até usar uma frase crítica e 
verdadeira – é a socialização. Na escola não tinha socialização. Antes 
de ir para a escola, meus pais falavam: você não pode ficar com tais e 
tais pessoas. Eu respeitava. Como a professora dizia, tem que respeitar. 
E é direito de um cristão respeitar as pessoas. Mas nós devemos a cada 
momento colocar a nossa fé. Então, o que acontecia? Naquele momento 
ali, eu não podia ficar com tais pessoas porque faziam coisas erradas. Eu 
vi exemplos de crianças fazendo coisas erradas que outras crianças, no 
meio em que eu vivo, não fazem. Que exemplos eu estaria tendo para 
ser um adulto formado diante de Deus principalmente e diante de uma 
população? Como eu conseguiria viver? Como eu teria um estudo? Se a 
aula era de 50 minutos, 20 eram só para chamar atenção das crianças. 
Eu não tinha estudo ali. Eu aprendi em casa. Eu tinha que estudar tudo 
de novo. Eu não tinha estudo. O estudo em casa, para mim, foi uma 
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salvação. E eu quero que cada família que está nessa luta consiga viver o 
que eu vivo hoje. É só isto.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Sr. Sérgio Murilo, 

quantos anos você tem?
O SR. SÉRGIO MURILO – Tenho 13 anos, senhor. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Você sabe ler e 

escrever?
O SR. SÉRGIO MURILO – Sei. E até fazer conta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Você está aban-

donado intelectualmente?
O SR. SÉRGIO MURILO – Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Moralmente?
O SR. SÉRGIO MURILO – Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Eticamente?
O SR. SÉRGIO MURILO – Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Prossiga a sua 

vida. 
Com a palavra Rafael Moraes, educado em casa.
O SR. RAFAEL MORAES – Tenho 18 anos e estudei na escola. Queria 

só reforçar um ponto que o Sérgio citou. Chegava à escola às 7h da manhã 
e vinham colegas meus que tinham acabado de usar drogas. Isso às 7h da 
manhã. Eu sempre fui autodidata. Com o tempo, na escola, eu fui perden-
do isso. A escola, em vez de me beneficiar, foi “acabando comigo”, digamos 
assim. Aqui nós não estamos falando mal da escola. A gente só quer o 
direito de poder ser educado em casa. Eu digo que, para mim, foi muito 
melhor ser educado em casa. Eu vejo minhas irmãs, que também fazem o 
ensino familiar, é bem melhor para elas serem educadas em casa. A gente 
pode focar, como disse o Ricardo, naquilo que a gente é bom.

Eu queria ressaltar uma fala do Fábio, que, para mim, foi muito boa. Ele 
disse que a gente não é socializado. O pessoal sempre fala desse tema de 
socialização, que, se você sai da escola, você não faz amizades e tal. Quem 
estuda em casa, quem tem esse ensino familiar, tem muito mais facilidade 
de se relacionar com as outras pessoas. Geralmente as pessoas que estudam 
em casa tem muito mais facilidade de se relacionar. Aquilo que ele falou, se 
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a pessoa aprende a nadar na escola ou em casa, não, ela aprende a nadar na 
água, e a gente se socializa onde? É no meio da sociedade mesmo. 

Era só isso que eu queria dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Muito bem, Rafa-

el Morais. Você está se preparando para o vestibular?
O SR. RAFAEL MORAES – Para concurso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – O.k. Concurso 

para?
O SR. RAFAEL MORAES – Bombeiro. Saiu o resultado ontem e pa-

rece que eu fui aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Quero dizer a 

você que eu tive que me deslocar uma dezena de vezes porque aqui ao 
lado estava sendo instalada a PEC nº 339, que dá adicional noturno aos 
policiais militares e aos bombeiros. Fui empossado agora como Presi-
dente daquela Comissão e espero que você já chegue como alguém da 
segurança pública com adicional noturno.

Com a palavra a jornalista Memélia Moreira.
A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Todo mundo aqui tem intimidade 

com o assunto. Eu pratiquei meio a meio, formação familiar e educa-
ção formal. Sou jornalista, recentemente aposentada. Tenho duas filhas: 
uma é Procuradora e a outra, professora de Antropologia na Universida-
de de Marília, doutorada em Paris agora em setembro.

Não consegui ver na fala do pedagogo Fábio Stopa nem na fala do Ale-
xandre Magno, diretor jurídico, contradição entre educação familiar e 
formal. Eu pratiquei as duas. Evidentemente, tive muitas brigas. Optei por 
uma escola de freiras, mas a primeira coisa que eu fiz foi ir àquela escola 
dizer que não queria que minhas filhas aprendessem a noção de pecado, 
em hipótese alguma. Foi uma longa batalha, mas eu ganhei, minhas filhas 
não tinham aula de religião quando se falava de pecado. Minhas filhas são 
muito bem formadas, donas delas próprias. Acho que educação, primeiro, 
vem de berço, vem de casa. Isto é um ponto pacífico para mim. O que me 
preocupa não são casos específicos, como o meu, mas o de milhões de 
brasileiros que todo dia têm que pegar ônibus. Por exemplo, numa cida-
de como a de São Paulo, levo duas horas para ir trabalhar, duas horas de 
ônibus de ida, duas horas de volta. Passo o dia fora. Que tipo de educação 
familiar se pode dar a uma criança numa megalópole, ou numa sociedade 
capitalista, onde se tem que trabalhar alucinadamente para ter o mínimo? 
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Que tipo de educação familiar se pode dar nessa situação? Como uni-
versalizar essa educação familiar? Porque essa coisa de que tem que ter 
educação familiar para mim é ponto pacífico, é só colocar em lei. A gente 
briga e põe na lei. Agora como universalizar essa educação? Porque, às 
vezes, terceirizar uma criança é a única saída para ter o mínimo. 

Então, eu não vejo nenhuma contradição entre educação familiar e 
educação formal. Acho que uma complementa a outra. 

O que a gente tem que batalhar, vocês principalmente – eu entrei 
aqui e fiquei porque me interessei pelo assunto, embora nunca tenha 
sido especialista no tema, só sou jornalista –, é como universalizar a 
educação familiar? É isto. É colocar na lei, nesta lei que vão fazer, tenho 
certeza de que o Deputado Lincoln Portela já deve ter projeto, eu não sei, 
eu moro fora do Brasil.

Então, eu queria saber como universalizar? Porque não é obrigar o 
pai. É como dar condições aos pais para que eles tenham possibilida-
de de complementar a educação formal? São estas as minhas questões. 
Queria que as pessoas a que me referi respondessem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Tem a palavra o 
Ricardo Iene Dias.

O SR. RICARDO IENE DIAS – Memélia, a universalização dessa 
educação domiciliar na verdade não pode acontecer da noite para o dia. 
Assim como a educação domiciliar é um processo que se está instalan-
do, a universalização dessa educação também. Na verdade, eu nem sei 
lhe responder se ela é possível, mas se ela acontecer será um processo.

Como foi colocado aqui – e é muito importante a gente entender isso 
–, nós queremos a supervisão. Nós não estamos pedindo para fazer algo 
aleatório à regulamentação, ao Governo. Nós queremos a supervisão, 
sim, desde que ela seja justa, que meu filho seja avaliado da mesma for-
ma que um aluno da escola convencional.

Milha filha, agora, com 15 anos, já está no terceiro ano fora da escola. 
Ela fez os exames para concluir o ensino fundamental e foi aprovada em 
todas as provas, assim como os filhos de vários pais que estão aqui, de 
que eu tenho conhecimento. Então, a avaliação que ela fez é a mesma 
que o MEC propõe para os demais.

Então, eu não acredito, respondendo a sua pergunta e linkando com o 
que eu disse, que essa universalização deva acontecer, não a curto prazo. 
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Ela é importante, mas a gente tem que entender o seguinte: cada família 
tem a sua realidade, a escola pode ser...

O Governo pode elaborar uma série de normas e regulamentar a es-
cola mesmo num País grande como o nosso. Mas dentro da casa, da 
família, isto é impossível. Cada família tem a sua rotina, o seu jeito de 
ver as coisas, a sua leitura de mundo. Isto é muito particular. O que eu 
considero importante são as avaliações. Isto pode ser feito tranquila-
mente desde que seja justa, como é justa em Portugal.

Portugal tem algo que eles chamam de ensino doméstico, onde você 
pode até matricular os filhos na escola, e seu filho só vai fazer as provas; 
ou como é no Chile, onde inclusive o Governo fornece material.

Se vocês não sabiam, por exemplo, na Rússia, o Governo paga às fa-
mílias para fazerem a educação domiciliar porque ele entende que eco-
nomiza em transporte escolar, em merenda escolar.

Então, a gente quer supervisão, sim. Quando eu oriento os pais a abrirem 
a casa para o conselheiro tutelar, para o promotor público, e muitos que têm 
ido, pessoas sérias, têm ficado encantadas com o ambiente que encontram 
nas casas, se a gente tivesse tempo cada família aqui poderia testemunhar, 
e eu estou falando por conhecimento de causa, porque eu visitei a casa da 
maioria das pessoas aqui, eu sei que esse aspecto estaria resolvido. 

Então, universalizar é uma coisa que eu acho que a gente pode ir dis-
cutindo; agora, a gente de fato precisa regulamentar.

É isto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Obrigado, Ricardo.
A Érica, às 17h52min, fez uma consideração interessante: “Cuidado 

com o preconceito inverso. Meus filhos vão para a escola e não é para me 
livrar deles. Eles têm educação na escola e acompanhamento familiar.”

 Deixando bem claro, conforme eu tenho sempre dito, eu estou aqui 
como mediador, Presidente da Comissão, e ao mesmo tempo como au-
tor do projeto. Então, não tem jeito de deixar de falar a favor do projeto, 
A nossa luta não é contra a escola, é a favor da educação domiciliar. Por-
que se nós colocarmos um debate aqui contra a escola, nós teremos uma 
perda de tempo que vocês nem imaginam, e não chegaremos a lugar 
nenhum, porque a discussão é propositiva.

Eu, como Parlamentar de quatro mandatos – eu tenho quatro man-
dados, estou aqui há 14 anos e meio; tenho 22 anos de militância política; 
fui Secretário Municipal –, quero dizer a vocês: nós temos que ser pro-
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positivos. Podemos, sim, até fazer as nossas críticas, porque nós temos 
liberdade de expressão, que ninguém poderá nos tirar. Estamos em um 
Estado Democrático de Direito. Sempre lembrando: somos propositivos. 
Que a modalidade educação domiciliar seja implantada no Brasil, como 
já o foi em 62 países, e em outros como o Brasil. Nós estamos enfrentan-
do as mesmas dificuldades, travando as mesmas lutas. Há outros países 
que querem a legalização também, que já praticam a educação domici-
liar. Isso deve estar acontecendo em mais uns 40 países do mundo. É a 
mesma luta que nós temos aqui.

Espero que saiamos vencedores disso, porque os pais merecem, por-
que os filhos merecem, porque a família merece, porque o Estado bra-
sileiro merece. 

Terminando, o Márcio Barros agradece a oportunidade de participar 
desse momento democrático no País. O Stênio – “Muito boa.” – falou 
sobre a fala do garoto, o Ernani Morais: “Que menino sabido”. E a ma-
mãe Fernanda Carvalho responde a todos: “É meu filho!” Muito bem! 
Caio Fernandes: “Nosso objetivo não é acabar com a escola, mas ter 
a oportunidade de um ensino melhor”. A Fernanda responde à Érica: 
“Meus filhos são presentes de Deus e quero a cada dia dedicar minha 
vida na formação deles”. Luís, para terminar: “A partir de onde assisti, 
respeito, mas discordo totalmente. Crenças religiosas diferentes e pro-
blemas relacionados a drogas ou violência são argumentos insuficientes 
para justificar essa forma de ensino”.

É o que eu estou dizendo. Sermos propositivos não gera esse tipo de 
discussão. Podemos criticar, sim, podemos criticar. Hoje 53% das esco-
las pesquisadas em uma capital brasileira disseram que a dois quartei-
rões delas há um ponto de drogas. Eu conheço professoras do ensino 
básico que têm que negociar com traficantes. É um negócio difícil. Eu 
conheço professoras que, se ficarem de costas, receberão uma tijolada 
na nuca. Eu conheço casos, inclusive passados em televisão, de sexo ex-
plícito dentro de sala de aula.

A nossa discussão não é essa. A nossa discussão é uma modalidade de 
ensino que seja boa para todos. Somente poderão aplicar essa modalida-
de de ensino aqueles que têm competência para isso. Não é a implemen-
tação de uma lei que vai obrigar as pessoas a isso. Mas é a oportunidade. 
É oportunizar aqueles pais que têm expertise, competência para educar 
os seus filhos e dedicação com a avaliação do Estado. Essa é a proposta. 
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Respondidas todas as questões, terão a palavra, para as considerações 
finais, Ricardo Iene Dias, Diretor de Relações Institucionais da Aned, e 
Fabio Schebella, educador e pedagogo,

Passo a palavra ao Ricardo.
O SR. RICARDO IENE DIAS – Eu só queria dizer a vocês, aos pais, 

da minha gratidão. Estou muito feliz pelo esforço de todos. Precisamos 
construir juntos essa história. Creio que nós estamos aqui abrindo uma 
picada no mato. Espero que venha alguém atrás de nós com uma retroes-
cavadeira e abra uma estrada e que depois alguém a pavimente para que 
a gente possa permitir que muitas famílias deslizem tranquilamente por 
essa estrada chamada educação domiciliar. Não estamos falando de algo 
que ouvimos falar, mas de algo que temos feito e com bons resultados.

Não estamos contra a escola, como o Deputado Lincoln falou. Esta-
mos a favor de exercer o nosso dever de educar os nossos filhos. E que-
remos fazer isso no seio da família, não necessariamente em casa, mas 
no seio da família. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Passo a palavra ao 
Fábio Schebella.

O SR. FÁBIO STOPA SCHEBELLA – Eu gostaria de encerrar trazen-
do uma reflexão não necessariamente sobre a educação domiciliar, mas 
sobre a educação como um todo.

Aproveito para jogar isto para vocês que são pais que ensinam em casa e 
para qualquer pai que tenha filhos na escola também: qual é o tipo de edu-
cação que nós queremos? Pode ser em qualquer aspecto: em casa, na escola, 
em qualquer situação. E qual é o objetivo da nossa educação? A educação 
domiciliar ou escolar é uma escolha. A gente não quer ser obrigado a man-
dar os nossos filhos para a escola, mas também não queremos ser obrigados 
a ensiná-los em casa. Nós queremos opção, nós queremos pluralidade de 
opiniões e ideias. E que tipo de educação a gente quer? O que a gente quer 
educar? Nós queremos uma educação que focalize cérebros ou corações? 

Eu tenho visto, principalmente nos últimos meses, o quanto um foco 
exagerado no intelecto é um problema em qualquer área da nossa vida. In-
telectualizar demais é um problema, porque nós acabamos sabendo muito, 
mas nos tornamos menos humanos, sem coração. Para educar na escola, 
em casa ou em qualquer outra forma de educação que possa vir a surgir, 
eu creio que a gente tem que sempre refletir sobre isso, sobre o equilíbrio, 
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sobre uma educação integral não no sentido de tempo integral, mas de um 
ser humano integral, que não somente pensa, mas que também sente. 

Na minha opinião – sei que muita gente pode discordar –, o mundo 
é movido quando os corações batem, e não quando as mentes pensam.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) – Eu quero concluir – 

trabalho na área da segurança pública – dando dados que tenho citado 
aqui em plenário. O Brasil está em guerra civil. Nós hoje somos o sexto 
País mais violento do mundo. Para os senhores terem ideia, o Brasil é o 
142º ou 143º país mais corrupto do mundo. Há 140 países mais corruptos 
do que o Brasil. Com total razão, nós enfatizamos muito contra a corrup-
ção. Porém, de todos os países do mundo, o Brasil é o quarto país, entre os 
98 países pesquisados, em que mais se assassina jovens até 19 anos. Per-
demos para Colômbia, El Salvador e Trinidad e Tobago. No mínimo, 140 
pessoas são assassinadas por dia no Brasil e aproximadamente 160 mor-
rem no trânsito. É uma boate Kiss todos os dias exterminada no Brasil; 
no mínimo, 250 pessoas por dia, podendo chegar a 300 pessoas. Uma em 
cada quatro mulheres brasileiras é espancada; dez mulheres são assassina-
das diariamente pelos seus cônjuges. Nos últimos 30 anos, 1 milhão e 100 
mil pessoas foram assassinadas no Brasil, fora os desaparecidos. Essa é a 
nossa situação. Que a violência não campeie os nossos lares.

Eu bem sei que vocês que aqui se encontram e muitos de vocês que 
nos assistem agora pelo e-Democracia e pelo webcam, por certo, não 
praticam violência contra si mesmos, contra suas famílias, contra sua 
sociedade. Eu sei que as pessoas que aqui estão até este horário irão para 
suas casas e continuarão vivendo pacífica e ordeiramente, às vezes sendo 
violentados, porque os direitos humanos precisam olhar para os pais e 
para a educação domiciliar. Somos minoria, fazemos parte das mino-
rias. Os direitos humanos precisam atentar para isso.

Terei uma audiência com Maria do Rosário, Secretária de Direitos Hu-
manos, sobre o Dia Internacional das Meninas. É uma matéria que inclusi-
ve foi criticada, um dia desses, por um órgão de televisão, por desconheci-
mento de que as meninas estão se casando ou sendo entregues aos homens 
cedo demais, como, por exemplo, no Jequitinhonha, em Minas Gerais, no 
Amazonas e no Pará, com 9 ou 10 anos de idade, por 5 ou 10 reais, para dar 
dinheiro aos pais. Então, nós queremos estabelecer o Dia das Meninas.

Vou aproveitar a ocasião para dizer também à Ministra – já falei com 
o Ministro da Educação, com o Subprocurador da República na área da 
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educação e com o Ministro Ari Pargendler, que à época era Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – que precisamos regulamentar a 
educação domiciliar.

Parabéns a todos vocês. Gostaria que, ordeiramente, fôssemos ao ple-
nário, sem pressa, para que as pessoas nos vissem. Voltem em paz para 
seus lares. Que tenhamos uma cultura de paz no nosso País.

Informo que o conteúdo desta audiência será disponibilizado em 
áudio e em vídeo na página da Comissão promotora do evento: www.
camara.leg.br/clp.

Nada mais havendo a tratar, encerro o presente evento, antes con-
vidando todos os presentes para a audiência pública que será realizada 
pela Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com o Grupo de 
Trabalho Questão das Terras Indígenas, destinada a debater as medidas 
legislativas que possibilitem indenização a detentores de títulos de terra 
expedidos pelo poder público sobre áreas indígenas, a realizar-se no pró-
ximo dia 18 de junho, terça-feira, às 14 horas – plenário a confirmar –, 
nesta Câmara dos Deputados.

Muito obrigado. 
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Siglário

a

Aned – Associação Nacional de Educação Domiciliar 

c

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

CLP – Comissão de Legislação Participativa 

E

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

F

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

H

HSLDA – do inglês Home School Legal Defense Association

l

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

m

MEC – Ministério da Educação 

o

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

ONU – Organização das Nações Unidas 
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P

PT – Partido dos Trabalhadores

PEC – Proposta de Emenda à Constituição

PL – Projeto de Lei

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PPS – Partido Popular Socialista

PP – Partido Progressista

PR – Partido da República

PSB – Partido Socialista Brasileiro

PSD – Partido Social Democrático

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

PSC – Partido Social Cristão

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

PV – Partido Verde

PNE – Plano Nacional de Educação 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição

Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A

PL – Projeto de Lei

PISA – do inglês Programme for International Student Assessment

PIB – Produto Interno Bruto 

PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

S

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

u

Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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UnB – Universidade de Brasília

USP – Universidade de São Paulo
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